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สว่นที ่1 
บทนาํ 

 
1. วสิยัทัศน ์พันธกจิ ยทุธศาสตร ์ของสํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

 

วสิัยทศัน ์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและ             

ได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยั เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย   
ยุทธศาสตร์ชาติ  

 

พันธกจิ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน        

มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
2. ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเน่ือง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ
ประเทศ 
5. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ 

ฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 

ยทุธศาสตร ์ของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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2. นโยบายและจดุเนน้ของกระทรวงศกึษาธิการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หลกัการตามนโยบาย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 

2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสูศ่ตวรรษที่ 21 นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืนๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561 
- 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565) รวมท้ังนโยบายและแผน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และ
มีความพร้อมรว่มขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สูค่วามมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังน้ัน ในการเร่งรัดการทํางาน
ภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังน้ี 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้ง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมทัง้
กระบวนการจัดทํางบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคสว่นต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากย่ิงขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มุ่งบริหารจัดการอัตรากําลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุง่ให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
จุดเน้นประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรัพยากรมนษุย ์
     1.1 การจดัการศึกษาเพือ่คณุวฒุ ิ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
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- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทอ้งถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจําเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จําลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
     1.2 การเรยีนรูต้ลอดชวีิต 

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
(English for All) 

- ส่งเสริมการเรียนการสอนทีเ่หมาะสมสําหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคม
สูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้า
ออนไลน์ระดับตําบล 

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทํา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนทีต่ามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุม่ชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุม่ชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูใหม้ีทักษะ ความรู้ และความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน 

- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพ่ือให้
มีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําของประเทศจัดหลักสูตรการ
พัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับ
จังหวัดทั่วประเทศ 
2. การพัฒนาการศกึษาเพือ่ความมัน่คง 

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดําเนินการ 

- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
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- ส่งเสริมใหใ้ช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษา
ที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผูม้ีความพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
3. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขัน 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกําลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
4. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา 

- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรบัปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหส้อดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญติัของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพกําลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนําร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ําทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
5. การจัดการศกึษาเพือ่สร้างเสรมิคณุภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 

- เสรมิสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้ 
6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ 

- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น  

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจาํกัดในการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ

ปฏิรูปองค์การ 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระ

และมีประสทิธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
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- จัดต้ังหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

- ส่งเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรือ่ง นโยบายและจดุเนน้ของกระทรวงศกึษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เพิม่เตมิ) 

หลกัการตามนโยบาย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิม่เตมิ) 
“5. ดําเนินการปลดล็อค ปรบัเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเง่ือนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย 

“การศึกษายกกําลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และ   
ตอบโจทย์ Demand” โดย 

- ปลดล็อค กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหส้ามารถดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการ
บริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลมุทุกพ้ืนที ่

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุง่เน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของ
ตนเอง ได้ตลอดเวลา ทั้งน้ี เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนทีม่ีคุณภาพ 

- เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา    
ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
ให้ครอบคลมุผูเ้รียนทั่วประเทศ 

ทั้งน้ี เพ่ือนําไปสู่นักเรียนยกกําลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือทํา ครูยกกําลังสองที่เน้นเพ่ิม
คนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกําลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามท่ีโรงเรียน หลักสูตรยกกําลัง
สองที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สื่อการเรียนรู้ยกกําลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความ
เป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเน้ือหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน 
On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเน้ือหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็น
ภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เช่ือมต่อ 
โรงเรียนยกกําลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความ 
เป็นเลิศและความเช่ียวชาญท่ีสามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 
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จุดเน้นประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิม่เตมิ) 
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จําเป็น เพ่ือทําหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) 

และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเน้ือหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้  
ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 

- ใหผู้้เรียน คร ูผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ      
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

- จัดทํา “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกําหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จําเป็น” 
 

3. มาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2561 
 

มาตรฐานที ่1 คณุลกัษณะของผูส้าํเร็จการศกึษาอาชีวศกึษาที่พึงประสงค ์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ 

มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคณุธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังน้ี 

1.1 ด้านความรู ้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เก่ียวกับข้อเท็จจรงิ ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทกัษะและการประยกุตใ์ช ้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที ่21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสขุภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคณุธรรม จรยิธรรม และคณุลกัษณะที่พึงประสงค ์
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผดิชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมจีิตสาํนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศกึษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มีความสําเร็จ ในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล
สถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังน้ี 

2.1 ด้านหลกัสตูรอาชีวศกึษา 
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนสถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทัน   
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2.2 ด้านการจดัการเรยีนการสอนอาชีวศกึษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมจีาํนวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

ต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสตูร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบรหิารจัดการ 
สถานศึกษาบรหิารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา      
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนาํนโยบายสูก่ารปฏิบตั ิ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หน่วยงาน 

ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศกึษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรยีน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
มาตรฐานที ่3 การสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู ้

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังน้ี 

3.1 ด้านความร่วมมอืในการสร้างสังคมแหง่การเรยีนรู ้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิัย 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพรสู่่สาธารณชน 
 

4. นโยบายและจดุเนน้การปฏิบัตริาชการ 
ของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

นโยบายและจดุเนน้ที ่1. อาชีวศกึษายกกาลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System : 
TVE2S) 

- พัฒนาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศและความเช่ียวชาญเฉพาะ 
- ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
- ยกระดับความร่วมมือและเพ่ิมบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น 
- พัฒนาหลักสตูรให้มีความทนัสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
- พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 

นโยบายและจดุเนน้ที ่2. พัฒนาคณุภาพการจัดการอาชีวศกึษา (Quality) 
- จัดต้ังและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสําหรบัประชาชน” ในสถานศึกษา 
- พัฒนาและยกระดับ “ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ.” และโครงการทวิศึกษา 
- พัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellence Center) ” โดยความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน 

และสถานประกอบการช้ันนํา 
- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทัว่ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือ 

สายปฏิบัติการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
- พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนในทุกมิติ (คร ูผู้เรียน และการบริหารจัดการ) 

นโยบายและจดุเนน้ที ่3. แนวทางการขบัเคลือ่นนโยบาย อาชวีศกึษายกกาลงั 2 
 - ปลดล็อคเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการบริหารจัดการ 
 - ปรับเปลี่ยนรปูแบบและเน้ือหาการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายก
กําลังสอง และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที ่21 
 - ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และนําระบบดิจิทัลมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินงาน 
 - ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) นําองค์กรด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกกําลังสอง”      
และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”  
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 - เปิดกว้างการสรรหาครูและผู้เช่ียวชาญท่ีมีศักยภาพจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้ตอบโจทย์การผลิตและ
พัฒนากําลังคนสายอาชีพ 
 - เปิดกว้างการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาของภาคเอกชน 
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สว่นที ่2 
ข้อมูลพื้นฐานวทิยาลยัเทคนิครอ้ยเอ็ด 

 

1. ปรัชญา วสิยัทศัน ์พนัธกจิ เปา้ประสงค ์อตัลกัษณ ์และเอกลกัษณ ์ยทุธศาสตร ์และ 
วาระวทิยาลยัเทคนคิรอ้ยเอด็ ปงีบประมาณ 2564 - 2566 

 

ปรชัญาวทิยาลยั 
ทักษะเย่ียม  เป่ียมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา พัฒนาสังคม 

 

วสิัยทศัน ์
สร้างโอกาสทางการศึกษา ด้านด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณภาพและ

มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับสภาพความต้องการของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนาธรรม สิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกจิ 
 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคระดับ 
เทคโนโลยีตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และตลาดแรงงานของประเทศอย่างมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น บริการเสริมสร้างชุมชน ถ่ายทอดวิทยาการวิชีพสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 4. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพกับสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนสถาน 
ประกอบการและองค์กรวิชาชีพทั้งภายในและต่างประเทศ 
 

เปา้ประสงค ์
1. ผู้สําเร็จอาชีวศึกษา พัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน 
 2. เพ่ือพัฒนาองค์กร และบคุลากรใหม้ีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
 3. ใหม้ีการสรา้ง และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่เกิดจากการเรียนการสอน 
เพ่ือนําไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนการประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งนําไปสู่
การแข่งขันในระดับนานาชาติ 
 4. สร้างเครือขา่ย และความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

5. ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรมอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข และสามารถถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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อัตลกัษณ ์
 ฝีมือเด่น  เป็นคนดี  มีจิตอาสา 
 

เอกลกัษณ ์
บริการ 
 

ยทุธศาสตร ์
  1. ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากลสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครูประจําการ ครูฝึกในสถานประกอบการ และบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ 
  3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern Management)  
  4. การพัฒนาข้อมูลและส่งเสริมการผลิต (Intelligent Unit) สําหรับสถานศึกษา 
  5. พัฒนาและขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการและเครือข่ายทางวิชาการทั้ งในและ
ต่างประเทศ 
  6. ทะนุบํารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 

วาระวทิยาลยัเทคนคิร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564 - 2566 
 “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นจัดการอาชีวศึกษายกกําลังสองเพ่ือตอบโจทย์ 
ไทยแลนด์ 4.0” 
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2. จุดเน้นในการพฒันาสถานศกึษา และความโดดเดน่ 
จุดเน้นในการพฒันาของสถานศกึษา 
1. ดา้นคุณภาพของนกัเรยีน/นกัศกึษา 

1.1 ส่งเสริม/พัฒนางานทางวิชาการให้มากขึ้น ปรับลดกิจกรรมที่ไม่จําเป็นลง 
1.2 ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ตรงกับสาขาวิชา 
1.3 ส่งเสริมการจัดทําผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหุ่นยนต์ 
1.4 พัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม  และทักษะวิชาชีพที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคม      

ในยุคศตวรรษที่ 21 
2. ดา้นการบรหิารหลกัสตูร และงานวิชาการ 
 2.1 พัฒนาหลกัสูตรใหม่ๆ  ทีต่รงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และภาคอุตสาหกรรมสอดคล้อง
กับ New S-curve โดยเน้นการจัดการศึกษาระบบ ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการช้ันนํา 

2.2 จัดหา/พัฒนา วัสดุ ครภัุณฑ์ สื่อ และห้องเรียนให้มคีวามทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยี 
3. ดา้นบคุลากร และการบรหิารบคุลากร 
 3.1 เพ่ิมขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

3.2 บริหารอัตรากําลังคน ใหม้ีจํานวน วุฒิการศึกษาที่ตรงและสอดคล้องสาขาวิชา และระดับที่จัดการ
เรียนการสอน 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้า ทางวิชาการ วิชาชีพและอาชีพ ของบุคลากรให้เป็นไปตาม
บริบทของ แต่ละภาคส่วน 
4. ดา้นบรหิาร และการจดัการ 

4.1 ด้านภูมิทศัน์/ สภาพแวดล้อม 
  - ดูแลความสะอาด ของพ้ืนที่ให้ร่มรื่น สวยงาม บรรยากาศที่ดี เหมาะสมกับการจัดการศึกษา 
      4.2 ด้านอาคารสถานที ่
  - จัดสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซม สถานทีจ่อกรถจักรยานยนต์ ห้องนํ้าของสถานศึกษาใหเ้พียงพอ
ต่อความต้องการ 
  - ปรับปรุง บรหิารจัดการผู้ประกอบการร้านค้า สหการ โรงงาน ให้มีความสะอาด เหมาะสม
และมีการบริการท่ีดี เกิดความประทับใจต่อผู้รับบริการ 

4.3 ด้านระบบ Internet และข้อมูลสารสนเทศ 
  - พัฒนาระบบ Internet Network ทั้ง Hardware Software ตลอดจนแสวงหา
แอพพลิเคช่ันต่างๆ ให้มคีวามทันสมัย 
      4.4 นําระบบธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างย่ิงหลักการ “มีสว่นร่วม” 
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5. ดา้นความสมัพันธก์ับผูป้กครอง สถานประกอบการ ชมุชน และทอ้งถิน่ 
 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์กับสถานประกอบที่ทันสมัย 

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

6.1 ผู้จบการศึกษามีงานทํา (ตรงสาขาวิชาที่เรียน) 
6.2 มรีางวัลในระดับต่างๆ (ภาค ชาติ นานาชาติ) ทั้งด้านบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 
6.3 มผีลสัมฤทธ์ิตามความคาดหวัง 

 

ความโดดเดน่ของสถานศกึษา (ผลงาน/รางวลั/เกียรตยิศ/ชื่อเสียง) 
   รางวลัและผลงานของสถานศึกษา 

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

นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา” ประจําปี
การศึกษา 2555 

3. รางวัลสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว Model C จาก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. รางวัลประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลมิพระเกียรติ ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา  
2557 “ป๊ัมนํ้าประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยท่อเพ่ิมแรงดันระบบอัดอากาศ” 

5. รางวัล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในงานสมมาน้ํา 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 การแขง่ขันการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ทีมข้าวหอม

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

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

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศในโรงเรือน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจําปีการศึกษา 2561 



14 
 

12. รางวัลชนะเลิศการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ช่ือผลงาน เครื่องไล่ลมเบรกแบบ   
ปลั๊กก้ี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําปีการศึกษา 2561 

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

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

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

16. รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝังตัว "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปีการศึกษา 
2561 

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

18. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ 
ประจําปีการศึกษา 2561 

19. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวรแ์ละสมองกลฝังตัว 
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปีการศึกษา 2562 

20. รางวัลรองชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษพ์ลังงาน 
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปีการศึกษา 2562 

21. รางวัลรองชนะเลิศ "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" ช่ือผลงานหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2562 

22. รางวัลรองชนะเลิศ "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" ช่ือผลงานหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา 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. รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ช่ือผลงานระบบ IOT หมฎ่บ้านจัดสรรเพ่ือชุมชน กําหนด

โจทย์ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือชุมชน Internet of things (loT) ระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปีการศึกษา 2562 
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27. รางวัลชนะเลิศการประกวดทักษะมารยาทไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี
การศึกษา 2562 

28. รางวัลชนะเลิศทักษะงานคอนกรีต ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปีการศึกษา 2562 
29. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประจําปีการศึกษา 2562 
   รางวลัและผลงานของคร ู

1. รางวัลรองชนะเลิศ "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" ช่ือผลงานหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2562 (นายพนม ทิพย์เหลอืง, นายวิชัย อินอุ่นโชติ และ นายอนันท์ ถุงนํ้าคํา) 

2. รางวัลรองชนะเลิศ "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" ช่ือผลงานหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา 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 การแขง่ขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ 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) 
   รางวลัและผลงานของนกัเรยีน นกัศกึษา  

1. รางวัลรองชนะเลิศ การแขง่ขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2561 (นายวิโรจน์  บานเย็น, นายอดิเทพ  พ่วงกระทุ่ม,           
นายธีรศักด์ิ  วงศ์มะณี, นายวิชชิรชัย  กอดทอง, นายกฤษดา  ไชยกะมล, นายภานุพงศ์  ยุซิ และ             
นายชัยอนันต์  พิจุลย์) 

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

3. รางวัลรองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับชาติ 
ประจําปีการศึกษา 2561 (นายธีรศักด์ิ  สุระพันธ์ุ) 
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4. รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝังตัว การประกวด"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปีการศึกษา2561(นายณัฐนนท์ ศรีทนนาง, 
นางสาวพิมพิชา นนพิภักด์ิ, นายนพสรณ์ จิตร์แสวง, นายอนุกูร จําปาวงค์, นางสาววิไลวรรณ แพงชารี และ
นางสาวธัญจิรา อนุนิวัต์ิ) 
 5. รางวัลชนะเลิศ การประกวด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ช่ือผลงาน เครื่องบันทึกและอ่านข้อมลู
เสียงด้วย RFID (Recorder and reader by RFID) ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปีการศึกษา 
2561 (นางสาวอิงออม พรมบุตร และนางสาวจิตราวดี สุวรรณรงค์) 

6. รางวัลรองชนะเลิศ "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" ช่ือผลงานหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม  
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2562 (นายบุญญฤทธ์ิ  บัวสิงห์ และ นายเกษมชาติ  อํ่านาเพียง) 

7. รางวัลรองชนะเลิศ "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" ช่ือผลงานหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
ประจําปีการศึกษา 2562 (นายธนพล  มยุโรวาส และ นายสราวุฒิ  ชารีวัน) 

8. รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดทักษะมารยาทไทย ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2562         
(นายเกียรติศักด์ิ  เสนปอภาร และ นางสาวพรชิตา  เสนาฤทธ์ิ) 

9. รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันมวยไทยสมคัรเล่นชาย 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) 
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3. กลยทุธแ์ละมาตรการ ของสถานศกึษา 
 

กลยทุธท์ี ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษา      
มาตรการที ่1 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษา 
มาตรการที ่2 เพ่ิมปริมาณการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
มาตรการที ่3 ส่งเสริมการวิจยั นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ์

     มาตรการที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรการที ่5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

กลยทุธท์ี ่2 เพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
     มาตรการที ่1 ทนุเรียนต่อปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
     มาตรการที ่2 ส่งเสริมนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 
     มาตรการที ่3 ลดปัญหาการออกกลางคัน 
     มาตรการที ่4 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษา 
     มาตรการที ่5 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
กลยทุธท์ี ่3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคสว่น 
     มาตรการที ่1 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
     มาตรการที ่2 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     มาตรการที ่3 โครงการโรงเรียนพระราชทานกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา 
กลยทุธท์ี ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ 
     มาตรการที ่1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
     มาตรการที ่2 พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     มาตรการที ่3 ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
     มาตรการที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของครู 
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4. ประวตั ิความเป็นมา และขอ้มลูดา้นอาคารสถานที ่
 

ประวตั ิความเป็นมา ของวทิยาลยัฯ 
 ประวตัสิถานศกึษา 
  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็น
สถานศึกษาที่จดัการเรียนการสอนวิชาชีพเป็นการฝึกปฏิบัติงาน โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เข้าสู่การเรียนการสอน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาได้เกิดความเข็มแข็งในด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม ความต้องการของตลาดแรงงานและก้าวทัน
เทคโนโลยีภายใต้ปรัชญาของสถานศึกษา คอื ทักษะเย่ียม  เป่ียมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา พัฒนาสังคม ก่อต้ังขึ้น
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2481 เดิมช่ือโรงเรียนประถมอาชีพ เปิดสอนช่างตัดผมตลอดจนวิชาชีพด้าน
อ่ืน ๆ โดยมีนายยงยุทธ นุกูลการ เป็นครูใหญ่คนแรก ปีพุทธศักราช 2482 เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนช่างไม้
ร้อยเอ็ด เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเปิดสอนหลักสูตร 3 ปี แผนกวิชาช่างไม้ ปีพุทธศักราช 2523 
ได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคจนถึงปัจจบัุน และในปี พ.ศ.2556 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปี พ.ศ.2558 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์และ ปี พ.ศ.2559 สาขา
เทคโนโลยีการผลิต  
 การจัดการศึกษา 
  จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเปิดสอนในสาขาวิชา
ช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
       1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 
       2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 
2546 
       3. ระดับปริญญาตรี ตามหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2556 
 สภาพชมุชน 
  จังหวัดร้อยเอ็ดต้ังอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 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 ดังน้ี 
  ทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ  จรดจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จรดจังหวัดมุกดาหาร 
  ทิศใต้ จรดจังหวัดสุรินทร ์
  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จรดจังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันออก  จรดจังหวัดยโสธร 
  ทิศตะวันตก  จรดจังหวัดมหาสารคาม 
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  โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 130-160 เมตร มีภูเขาทางตอนเหนือ 
ตอนกลางเป็นที่ราบลูกคลื่น ตอนใต้เป็นที่ราบริมฝั่งแม่นํ้ามูล และเป็นทีร่าบที่เรียกว่าแอ่งกระทะซึ่งเรียกว่าทุ่ง
กุลาร้องไห้ ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุม 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอปทุมรัตน์ และ
อําเภอโพนทราย คิดเป็นเน้ือที่ประมาณ 986,000 ไร่ หรือประมาณ 1 ใน 5 ของพ้ืนที่จังหวัด 
 สภาพเศรษฐกจิ 
  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. อําเภอโพธ์ิชัย                   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 โดยประชากรมีกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
      - กลุ่มไทย-ลาว เป็นกลุ่มชนพ้ืนเมืองเดิม อาศัยทั่วไปในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
      - กลุ่มไทย-เขมร เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด แต่มีบรรพบุรุษที่มีเช้ือสายเขมร อยู่ในอําเภอสุวรรณภูมิ 
และเกษตรวิสยั 
      - กลุ่มไทย-ส่วย เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีเช้ือสายเป็นชาวส่วยหรือกูย อยู่บริเวณอําเภอสุวรรณ
ภูมิและอําเภอโพนทราย ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
      - กลุ่มภูไทหรือผู้ไทย เป็นกลุม่ที่ต้ังถิ่นฐานในอําเภอเมยวดี หนองพอก ซึ่งติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ยโสธร และมกุดาหาร 
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      - กลุ่มไทย้อ เป็นกลุ่มที่มีเช้ือสายมาจากแขงฃคํามวน ประเทศลาว อาศัยอยู่ในเขตอําเภอโพธ์ิชัย 
นอกจากน้ันยังมีกลุ่มคนอพยพเข้ามาอาศัยในจังหวัดร้อยเอ็ดในภายหลัง ได้แก่ กลุ่มไทย-จีน กลุม่ไทย-ยวน      
กลุ่มไทย-แขก 
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 ข้อมลูดา้นอาคารสถานที ่
  ชื่อสถานที ่   วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด     
  ชื่อภาษาอังกฤษ Roi-Et Technical College 
  ทีต่ั้งสถานศกึษา  เลขที่  210  ถนน เทวาภิบาล  ตําบล ในเมือง  อําเภอ เมือง  รหัส 45000 
  โทรศพัท ์  โทร. 043-511290 
  โทรสาร    โทร. 043-513039 
  เวบ็ไซต ์ www.retc.ac.th 
  อีเมล     - 
  เนือ้ทีข่องสถานศึกษา 
       37   ไร่    -    งาน     -     ตารางวา 
  มอีาคาร  รวมทั้งสิ้น  32  หลัง  มีห้องทัง้สิ้น    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  อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ   จํานวน      1  หลัง      6  ห้อง 
  5  อาคารสวัสดิการและพยาบาล   จํานวน      1  หลัง      1  ห้อง 
  6  อาคารโรงอาหารหอประชุมกลาง  จํานวน      1  หลัง        ห้อง 
  7  อาคารบ้านพัก (ผู้อํานวยการ)   จํานวน      1  หลัง      3  ห้อง 
  8  อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ (4 ช้ัน)  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    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 ช้ัน  จํานวน   1   หลัง      ห้อง 
  24  อาคารวิทยบริการ    จํานวน   1   หลัง    9  ห้อง 
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6. ขอ้มูลบคุลากร 
                                วทิยาลยัเทคนิครอ้ยเอ็ด 

 6.1 อัตรากาํลงั ป ี2563  ข้อมูล ณ วันที ่ 1  ธันวาคม  2563 
    ผู้ให้ข้อมลู   งานบุคลากร      
 

 
ก. ขา้ราชการ    74 คน 
 1 ผู้บริหาร    5 คน 
 2 ข้าราชการครู  69 คน 
 3 ข้าราชการพลเรือน  คน 
ข. ลกูจา้งประจํา    6 คน 
 1 ทําหน้าทีส่อน   คน 
 2 ทั่วไป/สนับสนุน 6 คน 
ค. พนกังานราชการ   9 คน 
 1 ทําหน้าทีส่อน  8 คน 
 2 ทั่วไป/สนับสนุน 1 คน 
ง. ลกูจ้างชั่วคราว          129 คน 
 1 ทําหน้าทีส่อน  77 คน 
 2 ทั่วไป/สนับสนุน 52 คน 

 
จ. มขีา้ราชการ/ลกูจา้ง มาชว่ยราชการ       1 คน 
ฉ. มขี้าราชการ/ลกูจา้ง ไปชว่ยราชการทีอ่ืน่      1 คน 
 
ช. มอีัตราว่าง ไมม่คีนครอง  - คน 
 1 ข้าราชการ  - คน 
 2 ลูกจ้างประจาํ  - คน 

 
 
 
 
 
 

อัตรากําลงัของ  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด      มีบุคลากรทั้งสิน้    219      คน 
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6.2 ขอ้มลูบคุลากร จาํแนกตามวฒุกิารศกึษา  219 คน 
   ก. ครผููส้อน  ข. เจา้หนา้ทีท่ัว่ไป/สนบัสนนุ      รวม 
- ตํ่ากว่า ม.6          คน       12  คน      12  คน 
- ปวช./ม.6          คน        6  คน       6  คน 
- ปวส./อนุปริญญาตร ี         คน       20  คน      20  คน 
- ปริญญาตร ี       113  คน       19  คน    132  คน 
- ปริญญาโท         47  คน         1  คน      48  คน 
- ปริญญาเอก          1  คน           คน       1  คน 
             
   รวม     161  คน  รวม    58  คน รวม    219  คน 
     
 6.3 ขอ้มลูลกูจา้งชัว่คราว จาํแนกตามแหล่งเงนิทีจ่้าง    
   ก. ครผููส้อน  ข. เจา้หนา้ทีท่ัว่ไป/สนบัสนนุ      รวม 
- จ้างด้วยงบบุคลากร          คน           คน        คน 
- จ้างด้วยงบดําเนินงาน          คน           คน         คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน      77  คน       52  คน     129  คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)         คน           คน         คน 
- จ้างด้วยเงินอ่ืนๆ          คน           คน         คน 
             
   รวม     77  คน  รวม     52  คน รวม    129  คน 
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 6.3 ขอ้มลูบคุลากรทัง้หมด จําแนกตามหนา้ที ่ความรบัผดิชอบ 
6.3.1. ขา้ราชการ รวม   75  คน (ข้าราชการคร ูและขา้ราชการพลเรอืน) 

ที ่ ชือ่-สกลุ 
วฒุกิารศกึษา 

แผนกวชิา/ งาน 
ป.ตร/ีต่าํกวา่ ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

1 นายอาคม จันทร์นาม ศษ.บ.บริหารการศึกษา ค.อ.ม.ไฟฟ้า ผู้อํานวยการ 
2 นายจิตรกร จันทรเ์สละ คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

เทคนิคยานยนต์ 
กศ.ม.การศึกษา
มหาบัณฑิต 

รองผู้อํานวยการ 

3 นายจําเนียร สุมาริธรรม คอบ.อุตสาหการ กศ.ม.การศึกษา
มหาบัณฑิต 

รองผู้อํานวยการ 

4 นายบรรจง จําพร ศษ.บ.บริหารการศึกษา ค.อ.ม.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

รองผู้อํานวยการ 

5 นายชกรณ์เกยีรติ สิทธิจันทร ์ คอ.บ.วิศวกรรม 
อุตสาหการ -ช่างเชื่อม 

กศ.ม.การศึกษา
มหาบัณฑิต 

รองผู้อํานวยการ 

6 นางพนิตพร   กลางประพันธ ์ ศศ.บ.นิเทศศาสตร ์ ศศ.ม.บริหารการศึกษา สามัญสัมพันธ์ 
7 นางระเบียบ    จําปาสุข การพัฒนาสังคม ศษ.ม การบรหิาร

การศึกษา 
สามัญสัมพันธ์ 

8 นางเยาวลักษณ ์  น้อยนาแสง วท.บ.คณิตศาสตร ์
 

กศ.ม.การวัดผล
การศึกษา 

สามัญสัมพันธ์ 

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

สามัญสัมพันธ์ 

10 นางศรัญยา   สังฆะมะณี คบ.ภาษาอังกฤษ  สามัญสัมพันธ์ 
11 นางสาวทฤษฎี   เสมา ศศ.บ.การสอนภาษาไทย ศศ.ม.ภาษาไทย สามัญสัมพันธ์ 
12 นางบุณยดา   ปัญญาไว ศน.บ.ภาษาองักฤษ, 

 
ศศ.ม.ภาษาไทย
(วรรณคด)ี,  
ศศ.ม.ภาษาไทย 

สามัญสัมพันธ์ 

13 นายอภิสิทธิ์   จิตเทีย่ง วท.บ.วทิยาศาสตร์การ
กีฬา (การฝึกและการ
จัดการกฬีา) 

 สามัญสัมพันธ์ 

14 นายสุทธิพงษ์   อันทรบุตร วท.บ.ฟิสิกส์  สามัญสัมพันธ์ 
15 นางสาวณฐมน   แสงอาษา ศศ.บ.ภาษาองักฤษ 

 
ศศ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

สามัญสัมพันธ์ 

16 นางสาวศศิธร   คํานาค วท.บ.วทิยาศาสตร์บัณฑิต ศษ.ม.ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต 

สามัญสัมพันธ์ 
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ที ่ ชือ่-สกลุ 
วฒุกิารศกึษา 

แผนกวชิา/ งาน 
ป.ตร/ีต่าํกวา่ ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

17 นางสาวสุพัตรา   บุญเพ็ง กศ.บ.การศึกษาศาสตร์
บัณฑิต 

 สามัญสัมพันธ์ 

18 นางสาวเจมใจ   สระใหญ ่ ศศ.บ.ภาษาองักฤษ 
 

กศ.ม.หลักสูตรและการ
สอน 

สามัญสัมพันธ์ 

19 นางวราภรณ์ เวียงชยัภูมิ ครุศาสตร์บัณฑิต 
(ภาษาองักฤษ) 

 สามัญสัมพันธ์ 

20 นางสาวพรนภา สินอ้วน ครุศาสตร์บัณฑิต 
(ภาษาองักฤษ) 

 สามัญสัมพันธ์ 

21 นางสาวชลิดา วิทยารุ่งเรืองศร ี ครุศาสตร์บัณฑิต 
(ภาษาองักฤษ) 

 สามัญสัมพันธ์ 

22 นายบรรจง   ชัญถาวร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
วิศวกรรมเครือ่งกล 

 ช่างยนต ์

23 นายสุเทพ   ฉวีจันทร ์ ปทส.เทคนิคช่างยนต ์
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 

 ช่างยนต ์

24 นายวินัย   สรรพวงค์ คษ.บ. บริหารการศึกษา  ช่างยนต ์
25 นายประจันชัย   บุญศล คบ.คณิตศาสตร ์ กศ.ม.คณติศาสตร ์ ช่างยนต ์
26 นายวิศิษฎ์   ปัญญาไว อส.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ค.อ.ม.วิศวกรรม 

เครื่องกล 
ช่างยนต ์

27 นายปรีชา   หงส์ผาแก้ว ค.อ.บ.เครื่องกล  
 

ค.อ.ม. วิศวกรรม 
เครื่องกล 

ช่างยนต ์

28 นายสุรชัย    พิจุลย ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างยนต ์
29 พิชิต ราตรีสุข วศบ.วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างยนต ์
30 วาทยทุธ ไชยสิงห ์ คอบ.อุตสาหกรรม

เครื่องกล 
 ช่างยนต ์

31 นายจรูญศักดิ์   บุษบา ค.อ.บ.อุตสาหการ
เครื่องมอืกล 

 ช่างกลโรงงาน 

32 นายวิโรจน์   อรัญโชต ิ ค.อ.บ.วิศวกรรม 
เครื่องมอืกล 

 ช่างกลโรงงาน 

33 นายสมจิตร   จอมคําสิงห ์ ค.อ.บ.อุตสาหการ
เครื่องมอืกล 

 ช่างกลโรงงาน 
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ที ่ ชือ่-สกลุ 
วฒุกิารศกึษา 

แผนกวชิา/ งาน 
ป.ตร/ีต่าํกวา่ ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

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

ช่างกลโรงงาน 

35 นายวัฒนา   ขันธะ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ  ค.อ.ม.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ช่างกลโรงงาน 

36 นายโกศล   ไชยโสดา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างกลโรงงาน 
37 นายสุรพล   พลเยี่ยม ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ กศม.เทคโนโลยีการศึกษา ช่างกลโรงงาน 
38 นายจักรพงศ์   ภูวพันธ์สกุล ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.ม.วิศวกรรม 

อุตสาหการ 
ช่างกลโรงงาน 

39 นายบุญเลิศ   พรมมงคล ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์  
 

ค.อ.ม.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ช่างกลโรงงาน 

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

ช่างกลโรงงาน 

41 นายพนม   ทิพย์เหลือง ปทส. เชื่อมและประสาน 
 

ค.อ.ม.วิศวกรรม
อุตสาหกรรม 

ช่างโลหะการ 

42 นายบุญถิ่น   บัวชุม ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ  ช่างโลหะการ 
43 นายทองดี   ทาบึงการ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ  ช่างโลหะการ 
44 นายวนิช   โสระศรี คอบ.วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างโลหะการ 
45 นายเฉลิม   พิเมย ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากําลัง คอม.วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากําลัง 
46 สิบเอกสมพร   หอมอินทร ์ ปทส.เทคนิคไฟฟ้ากําลัง คอม.วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากําลัง 
47 นายไพฑูรย์   เรืองเพง็ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า กศ.ม.บริหารการศึกษา ช่างไฟฟ้ากําลัง 
48 นายเพชร   ตันสังวรณ ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
ค.อ.ม.เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

ช่างไฟฟ้ากําลัง 

49 นายประทีป   อภัยแสน คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากําลัง 
50 นางยุภี   อาบสุวรรณ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ กศ.ม.หลักสูตรการสอน ช่างไฟฟ้ากําลัง 
51 นางณัฎฐา   จงใจภักดิ ์ คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ คอม.ไฟฟ้ากําลัง ช่างไฟฟ้ากําลัง 
52 นายพิทกัษ์   อุทสาร ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้า คอม.วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากําลัง 
53 นายสวัสดิ์   ปาปะเก คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ คม.การบริหารการศึกษา 

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 
ช่างไฟฟ้ากําลัง 

54 นายรุ่งเรือง ธรรมโร ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า คอม.ไฟฟ้ากําลัง ช่างไฟฟ้ากําลัง 
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ที ่ ชือ่-สกลุ 
วฒุกิารศกึษา 

แผนกวชิา/ งาน 
ป.ตร/ีต่าํกวา่ ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

55 นายวงศกร ชิณโย ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า คอม.วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากําลัง 
56 นายฤทธิรงค์   สุทธิบาก วธ.บ. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  
 ช่างอิเล็กทรอนกิส์ 

57 นายนพพร   กอผจญ อส.บ.โทรคมนาคม คอม.วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนกิส์ 
58 นายเอกชยั   ดีสุข อส.บ.วิศวกรรม

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

ช่างอิเล็กทรอนกิส์ 

59 นายฉัตรทนันท ์  ทัชราพร ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์
ส่ือสาร 

 ช่างอิเล็กทรอนกิส์ 

60 นางสาวจารณุี   แก้วหาด ี ค.อ.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคม 

ค.อ.ม.ไฟฟ้า 
(อิเล็กทรอนิกส์) 

ช่างอิเล็กทรอนกิส์ 

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

ค.อ.ม.ไฟฟ้า 
(อิเล็กทรอนิกส์) 

ช่างอิเล็กทรอนกิส์ 

62 นายวรเชษฐ์   โยชน์ชัยสาร สถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 

 ช่างก่อสร้าง 

63 นายวรวัฒน์   ศิริเวช ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง 
64 นางอารยา   พัฒนจักร ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง 
65 นายฉัตรชัย   เซ็นกลาง ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ก่อสร้าง 
 ช่างก่อสร้าง 

66 นายจรูญวิศิษฏ์   สังสะนา คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ 
 

ศศม.สังคมศาสตร์เพือ่
การพัฒนา 

ช่างก่อสร้าง 

67 นายอํานวย   น้อยประสิทธิ ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง 
68 นายชนินทร์   สุขประชา คอ.บ.สถาปตัยกรรม  ช่างเทคนิค

สถาปัตยกรรม 
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ที ่ ชือ่-สกลุ 
วฒุกิารศกึษา 

แผนกวชิา/ งาน 
ป.ตร/ีต่าํกวา่ ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

69 นายอดุลย์   ถามุลตร ี ค.อ.บ.อุตสาหกรรม
เครื่องมอืกล 

ค.อ.ม.อุตสาหกรรม
เครื่องกล 

ช่างเทคนิค 
อุตสาหกรรม 

70 นายอนุชา   นินนันท ์ คอ.บ.เครื่องกล  ช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม 

71 นายสุริยา   ขระณีย ์ ศษ.บ.เทคโนโลยีส่ือสาร
การศึกษา 

 เทคนิคพื้นฐาน 

72 นางสาวสาคร   น้อมระว ี ค.อ.บ.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

 เทคนิคพื้นฐาน 

73 นายสรชัช   ภูจ่าพล ปทส.เชื่อมและประสาน  เทคนิคพื้นฐาน 
74 นายอิสระ   วรนาม ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

 
ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

75 นางสาวจุฑารัตน์   ผายพิมพ ์ ปทส.คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
 

วท.ม.เทคโนโลยี
สารสนเทศการเกษตร
และพัฒนาชนบท 

คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
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6.3.2. ลกูจา้งประจํา รวม    6  คน (ทาํหนา้ทีส่อน ธรุการ ทัว่ไป) 

ที ่ ชือ่-สกลุ 
วฒุกิารศกึษา 

แผนกวชิา/ งาน 
ป.ตร/ีต่าํกวา่ ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

1 นายประสิทธ์ิ วงศ์ศรีเทพ ศศ.บ.ศลิปะศาสตร์บัณฑิต 
 

ศน.ม.พุทธศาสตร์และ
ปรัชญา 

งานพัสด ุ

2 นางสาวกรรณิการ์   มาตยาคุณ คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป  งานเอกสารการพิมพ ์
3 นายนิมิต จันทะเกดิ ปวส. ก่อสร้าง  ยามรักษาการณ์ 
4 นายนิพนธ์ นาเรือง การศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 4  พนักงานทั่วไป 
5 นายสุรพงษ์ จําปาแถม ปวช.อิเล็กทรอนิกส ์  พนักงานทั่วไป 
6 นายสําราญ ทศพานนท์ ปวท.เทคนิควิศวกรรม

โยธา 
 พนักงานทั่วไป 

 

6.3.3. พนักงานราชการ รวม   9  คน (ทาํหนา้ทีส่อน ธรุการ ทัว่ไป) 

ที ่ ชือ่-สกลุ 
วฒุกิารศกึษา 

แผนกวชิา/ งาน 
ป.ตร/ีต่าํกวา่ ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

1 นายสมพงษ์ อ่อนประทุม คอ.บ. เครื่องกล  ช่างยนต ์
2 นายนิตินัย จรรยายงค์ คอ.บ.วิศวกรรม 

อุตสาหการ 
 ช่างยนต ์

3 นายศุภชัย คําสอนทา ปทส.เทคนิคไฟฟ้ากําลัง คอม.วิศวกรรมไฟฟ้า
กําลัง 

ช่างไฟฟ้ากําลัง 

4 นายจักรพันธ์ หันประดิษฐ ์ คอบ.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

 ช่างกลโรงงาน 

5 นายอนุสรณ ์ เฉลิมแสน คอ.บ.วิศวกรรม 
โทรคมนาคม 

 ช่างกลโรงงาน 

6 นายปัญจะ ใจนุกูล คอบ.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

 ช่างกลโรงงาน 

7 ว่าที่ ร.ต.รัฐ
บดินทร ์

กล่ินเกษร อส.บ.อเิล็กทรอนิกส์  ช่างอิเล็กทรอนกิส์ 

8 นางสาวสุภาวินี กอผจญ อส.บ.อเิล็กทรอนิกส์กําลัง  ช่างอิเล็กทรอนกิส์ 
9 นายกิตติคม มณีฉาย ครุศาสตร์บัณฑิต

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 ศูนย์ประสานงาน

ผลิตและพัฒนา
กําลังคน 
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6.3.4. ลกูจา้งชั่วคราว รวม  129  คน (ทาํหนา้ทีส่อน ธรุการ ทัว่ไป) 

ที ่ ชือ่-สกลุ 
วฒุกิารศกึษา 

แผนกวชิา/ งาน 
ป.ตร/ีต่าํกวา่ ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

1 นายณธกร   สองสนิท ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างยนต ์
2 ว่าที่ ร.ต.พลวัฒน์   วงษถ์วิล ปทส.เครือ่งกล  ช่างยนต ์
3 นายสุระชัย ศิริเกษ ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างยนต ์
4 นายพีรพล ประวันเนย ์ เทคโลโลยีเครื่องกล  ช่างยนต ์
5 นายนัฐพงค์   สร้อยสุวรรณ อสบ.เครื่องกล  ช่างยนต ์
6 นายทศพล   สุภาพ อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล  ช่างยนต ์
7 นายคงฤทธ์ิ    สอนแสง ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างยนต ์
8 นายศุภชัย จอมคําสิงห ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างยนต ์
9 นายสุเมธา พันชาร ี ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างยนต ์
10 นายองอาจ จอมคําสิงห ์ เทคโลโลยียานยนต ์  ช่างยนต ์
11 นายทองพูน สุขรัตน์ คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ  ช่างกลโรงงาน 
12 นายสรรค์ สุดเฉลียว คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ  ช่างกลโรงงาน 
13 นายนิเทศ แก้วไกรสร คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ  ช่างกลโรงงาน 
14 นายอาคม ปราสาร   ช่างกลโรงงาน 
15 นายวิชัย   อินอุ่นโชติ ปทส.เชื่อมและประสาน  ช่างโลหะการ 
16 นายนราธิป   ศิริเกตุ คอบ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม

เชื่อม 
 ช่างโลหะการ 

17 นายกิตติพงษ์   อาจมูลลา คอบ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม
เชื่อมประกอบ 

 ช่างโลหะการ 

18 นายอัษฎางค์   นันโท อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากําลัง 
19 นายวิษณุ   โสมเกตรินทร ์ ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า คอม.วิศวกรรมไฟฟ้า

กําลัง 
ช่างไฟฟ้ากําลัง 

20 นายพงษ์อนันต ์ อนันตภักดิ ์ ค.อ.บ.เทคโนโลยี  ช่างไฟฟ้ากําลัง 
21 นายอนันท์   ถุงน้ําคํา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากําลัง 
22 นายธนะชัย   วรรณด ี คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากําลัง 
23 นายอัคเนย์   บุญแสน ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากําลัง 
24 นางสาวชุลีมาศ   ภพไกร ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากําลัง 
25 นายเจตดิลก   ปักโคสัง ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากําลัง 
26 นางสาวเยาวลักษณ์   พิมพ์ทอง ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากําลัง 
27 นายวิทยา   ชมภูมาศ ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากําลัง 
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ที ่ ชือ่-สกลุ 
วฒุกิารศกึษา 

แผนกวชิา/ งาน 
ป.ตร/ีต่าํกวา่ ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

28 ว่าที่ ร.อ.เกษดา    สดมพฤกษ ์ คอบ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  

 ช่างอิเล็กทรอนกิส์ 

29 นายไชยรัตช์   ทัชราพร คอบ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  

 ช่างอิเล็กทรอนกิส์ 

30 นายภูมินทร์   สรรพวงค์ คอบ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

 ช่างอิเล็กทรอนกิส์ 

31 นายธีรนันท์   ศิลาคะ คอบ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

 ช่างอิเล็กทรอนกิส์ 

32 นายปัญจพล   แก้วมูล ทล.บ. อิเล็กทรอนิกส์  ช่างอิเล็กทรอนกิส์ 
33 นางสาวมารษิา   แสงมล คอ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง 
34 นางสาวกานต์ชนา   อ้นศรีวงศ์ คอ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง 
35 นายเอกพจน์   นาทสีทา คอ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง 
36 นายธนโชค   ศิลาเกต ุ คอ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง 
37 นางสาวพรกมล   ผ่องศาลา ค.อ.บ..สถาปตัยกรรม  ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 
38 นายภาคภูมิ   คํามี คอ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 
39 น.ส.มนัญญ์ชยา  ชูวงศ์เลิศ  สถ.ม.นวัตกรรม

อาคาร 
ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 

40 นางสาวชฎาลักษณ์  พละศรีลา สถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 

 ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 

41 นายสุภักษร   ดิษฐ์เจริญ คอบ.เชื่อมประกอบ  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
42 นายสราวุฒิ    วงสุเพง็ คอ.บ.วิศวกรรม 

อุตสาหการ 
 ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 

43 นางโสภาวรรณ   สุดเฉลียว คอบ. วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

 ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 

44 นายทรงฤทธ์ิ   สิทธิจันทร ์ เชื่อมและประสาน  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
45 นายไกรศร    สิงหาศร ี ปทส.เชื่อมประสาน  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
46 นายศราวุธ   อนุไพร ค.อ.บ.วิศวกรรมเช่ือม

ประกอบ 
 ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
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ที ่ ชือ่-สกลุ 
วฒุกิารศกึษา 

แผนกวชิา/ งาน 
ป.ตร/ีต่าํกวา่ ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

47 นายสัตยา   นันดี ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  เมคคาทรอนกิส์และ
หุ่นยนต ์

48 นางสาววรางคณา  บุญส่ง ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  เมคคาทรอนกิส์และ
หุ่นยนต ์

49 นายเกียรติศักดิ ์  สีคํา บริหารธุรกิจบณัฑิต  คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
50 นางสาวทิวาพร     แก้วเสถียร บธ.บ.บญัช ี  คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
51 นายรัตนศักดิ์   ผาสุข ทล.บ.คอมพิวเตอร์ธรุกจิ  คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
52 นายธนิต   ปุราถานัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์  คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
53 นายจักรพงษ์   ต่อโชต ิ วิทยาการคอมพิวเตอร ์  คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
54 นายรัชชานนท์   ละลี ครุศาสตร์บัณฑิต

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

55 นางเขมจิรา   จิตตะยโสธร บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
56 นางสาวพิชญามาศ  รักษาชาต ิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์  คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
57 นายสวิตต์   โคตรสีเขียว คอมพิวเตอร์ศึกษา  คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
58 นายสุนทร  วิเชียรศร ี ปทส.อุตสาหกรรม  เทคนิคพื้นฐาน 
59 นายสุริยา    มาสงค์ ค.อ.บ.วิศวกรรมเช่ือม

ประกอบ 
 เทคนิคพื้นฐาน 

60 นายพิษณุ   คงเกิด คอบ.ออกแบบการผลิต  เทคนิคพื้นฐาน 
61 นายวีระพงษ์   ชาชิโย คอบ. วิศวกรรม 

อุตสาหการ 
 เทคนิคพื้นฐาน 

62 นางสาวเกษวรา   พลเยี่ยม คอบ.วิศวกรรมเครื่องกล  เทคนิคพื้นฐาน 
63 นางสาวอินทริา   โยธาสุข คอบ. วิศวกรรม 

อุตสาหการ 
 เทคนิคพื้นฐาน 

64 นางสาวจิตตพิร    สุขพัฒน ์ ค.บ.เคม ี  สามัญสัมพันธ์ 
65 นางขวญัตระกลู   ศรีจวน  ป.โท สถิติประยุกต ์ สามัญสัมพันธ์ 
66 นางสาวรัฐกานต์   เจริญสุข ศบ.พลศึกษา  สามัญสัมพันธ์ 
67 นางสาวอริสา   วิชาผา ค.บ.ฟิสิกส์  สามัญสัมพันธ์ 
68 นางสาวชลนรา    หรพริ้ง ค.บ.ฟิสิกส์  สามัญสัมพันธ์ 
69 นางสาวปรียาพร   สิงห์สาร ์ วท.บ.ฟิสิกส์  สามัญสัมพันธ์ 
70 นางสาวสิริกร   วงศ์ป้อม น.บ.นิติศาสตร ์  สามัญสัมพันธ์ 
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ที ่ ชือ่-สกลุ 
วฒุกิารศกึษา 

แผนกวชิา/ งาน 
ป.ตร/ีต่าํกวา่ ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

71 นางสาวพนัดดา   เที่ยงอารมย ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย  สามัญสัมพันธ์ 
72 นายอนุรกัษ์   หมื่นสา ศน.บ การสอนภาษาไทย  สามัญสัมพันธ์ 
73 น.ส.ศิรประภา   พรมสําโรง ครุศาสตร์บัณฑิตภาษาอังกฤษ  สามัญสัมพันธ์ 
74 นางสาวป่ินนรา   ยลถวิล ครุศาสตร์บัณฑิต สังคมศึกษา  สามัญสัมพันธ์ 
75 นายอนุกูล   ฉันวิจิตร ครุศาสตร์บัณฑิตภาษาอังกฤษ  สามัญสัมพันธ์ 
76 นางสาวปราวณิ ี  จันทะคัด บธ.บ.การตลาด  สามัญสัมพันธ์ 
77 นางสาววาสนา   จินดา ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาจีน  สามัญสัมพันธ์ 
78 นางสาวสุพัตรา   หาญโย ป.ตรี การบัญช ี  งานการเงิน 
79 นางสาวนรกีานต์   ยอดรกั ปวส.การบัญช ี  งานการเงิน 
80 นางสาวยุวดี   แดนขนาน ป.ตร.ีบัญช ี  งานการเงิน 
81 นางจิราลักษณ์   สัตนาโค ป.ตร.ีการบัญช ี  งานบัญช ี
82 นางสาวพัชลิดา   รักพทุธะ ปวส.การบัญช ี  งานบัญช ี
83 นางสาวดารณี   เหล่าวงษ ี ป.ตรี บญัชีบัญฑิต  งานบริหารงานทั่วไป 
84 นางสาวณัฐวิภา  บุตรจันต ิ ปวส.คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  งานบริหารงานทั่วไป 
85 นางสาวสิริมน   นามมณี ป.ตร.ีการบัญช ี  งานบุคลากร 
86 นางสาววรารัตน์   วงค์อณ ุ ปวส.คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  งานอาชีวศึกษาจังหวดั 
87 นางสาวศศิธร  นาเมืองรักษ ์ บธ.บ.การจัดการทั่วไป  งานทะเบียน 
88 นางสาวจุฑารัตน์   อุบลเลิศ ป.ตรี บญัชีบัญฑิต  งานทะเบียน 
89 นางสาวชนิดา  หาระสุข ป. ตรี คอมพิวเตอร์ธรุกจิ  งานพัสด ุ
90 นางวิลาวรรณ   นาคเอก ป.ตรี บญัชีบัญฑิต  งานพัสด ุ
91 นายจิรวัฒน์   ถินคําเชิด ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ  งานประชาสัมพนัธ์ 
92 นางกรวรรณ   ติละบาล ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
93 นางสาวอารยี์    กรุณา ปวส. การบัญช ี  งานอาชีวศึกษาระบบ 

ทวิภาคี 
94 นายธนธัส   บุญแสง บช.บ.การบัญช ี  งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 
95 นางสาววีนัส      ถินประสาท ปวส.คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  งานวัดผลและประเมินผล 
96 นางลัยพร     ศรีสุภา ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  งานวิทยบรกิารและ

ห้องสมุด 
97 นางสาวปรวันต ์  บัวตูม บธ.บ. การจักการ  งานวิทยบรกิารและ

ห้องสมุด 
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ที ่ ชือ่-สกลุ 
วฒุกิารศกึษา 

แผนกวชิา/ งาน 
ป.ตร/ีต่าํกวา่ ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

98 นายทศพร   ศรีคําภา ป.ตรี วทบ.  งานส่ือการเรยีนการสอน
99 นางสาวดรณุี   เพ็ชรเกิด ปวส.คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  งานโครงการพเิศษฯ 
100 นางสาวกลมเกลียว  สุขกมล ปวส.การบัญช ี  งานแนะแนวฯ 
101 นางเพชรดา   วินทะไชย วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์  งานสวัสดิการฯ 
102 นางฉันทิกา   วาทีภักด ี ปวส.การบัญช ี  งานกิจกรรมฯ 
103 นางสาวนภัสสร   สาระเสริฐ บธ.บ. การจักการ  งานครูที่ปรึกษา 
104 นายอนุชิต   คนองมาก ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม  งานปกครอง 
105 นางสาวดวงทิพย์   แซ่เล็ก ปวส.คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  งานวางแผนฯ 
106 นายธานินท์   อาระหัง ทลบ.วทิยาศาสตร์คอมฯ  งานศูนย์ข้อมูลฯ 
107 นางสาวนิติลักษณ์  แก้วสําโรง ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  งานศูนย์ข้อมูลฯ 
108 นางสาวทัศน์วรรณ ผลินยศ ปวส.การตลาด  งานประกันคุณภาพฯ 
109 นางสาวลําดวน   แสงกุล ปวส.บัญช ี  งานวิจัย พัฒนาฯ 
110 นางจิราวรรณ   พันธ์สําโรง ปวส.การบัญช ี  งานความร่วมมอื 
111 นางสาวกิตติยาภรณ์ ประดับสิน ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  งานส่งเสริมผลิตผลฯ 
112 นางหนูจันทร์  มงคลแก่น

ทราย 
ปวส.การตลาด  แม่บ้าน 

113 นางสาวสุพรรณี  สังฆมณ ี ป.4  แม่บ้าน 
114 นางนงนุช  ยอดทองด ี ม.3  แม่บ้าน 
115 นางสาวสมดี   แก้วมหาวงษ ์ ม.3  แม่บ้าน 
116 นางอรอมล   ชํานาญวงศ์ ป.6  แม่บ้าน 
117 นายวิชัยรตัน์  ไกยบุตร ม.6  คนงาน 
118 นายหนูไกร  โคตยันต์ ป.6  คนงาน 
119 นายณัฐพล  โพธิชัย ปวช.ช่างยนต ์  คนงาน 
120 นายสมคิด   ช้อยชด ป.6  คนงาน 
121 นายสมัย  เย็นเกษม ม.6  คนงาน 
122 นายอํานาจ  ลําพองชาต ิ ป.ตรี เกษตรกรรม  คนงาน 
123 นายพรเทวัญ   ลําเภา ม.3  คนงาน 
124 นายสมร   เย็นเกษม ม.6  คนงาน 
125 นายบุญจันทร์      ยอดทองด ี ป.6  พนักงานขับรถยนต ์
126 นายจํารัส   ไชย์ศรีรัมย ์ ม.3  พนักงานขับรถยนต ์
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ที ่ ชือ่-สกลุ 
วฒุกิารศกึษา 

แผนกวชิา/ งาน 
ป.ตร/ีต่าํกวา่ ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

127 นายจิระ   สุภารมย์ ม.6  พนักงานขับรถยนต ์
128 นายจักรกฤษณ์   แสงสําโรง ป.6  ยามรักษาการณ์ 
129 นายสวัสดิ์   นิติคุณ ป.6  ยามรักษาการณ์ 
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