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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาจังหวัด

นครราชสีมานี้ มุ่งเน้นที่จะเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการผลิตก าลังคนที่มี

คุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานและ เกิดการแข่งขันด้านการส่งออกสู่ตลาดสากลอย่างมีประสิทธิภาพ 

  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาจึงได้ประชุมวางแผนการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

ได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการบุคลากรของวิทยาลัยได้มีส่วนร่วม

ในการเสนอโครงการพัฒนาวิทยาลัยโดยค านึกถึงผลผลิตคือนักเรียน นักศึกษาที่จะออกสู่ตลาดและตรงตาม

ความต้องการของสถานประกอบการ  

 ท้ายนี้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ เป็นแผนปฏิบัติการที่มีความ

สมบูรณ์ สามารถสนองตอบต่อการพัฒนาวิทยาลัยฯและสร้างผลผลิตที่ดี ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในครั้งนี ้  
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

  1) วิสัยทัศน์          
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน สำกล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศตำมเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ 

   2) พันธกิจ          
 2.1) จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ และกำรอบรมวิชำชีพ ให้มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน มุ่งตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ      
 2.2) ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล    
 2.3) ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม  
 2.4) เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี  
ของประเทศ         
 2.5) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ         
 2.6) วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 2.7) ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้มีศักยภำพสูงขึ้นและมีควำมก้ำวหน้ำ 
ในวิชำชีพ  

1.2 ยุทธศำสตร์ นโยบำย และข้อบัญญัติสู่ควำมส ำเร็จ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

  1) ยุทธศำสตร์         
          1.1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง                                                                     
 1.2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน     
 1.3) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์   
 1.4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
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  1.5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 1.6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ                        

 2) นโยบำย จุดเน้นและทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดอำชีวศึกษำ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ กำรศึกษำสร้ำงคน อำชีวะสร้ำงชำติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21”   
  2.1) เพิ่มผู้เรียนสำยอำชีพ (สำยอำชีวะ 50 : 50 สำยสำมัญ)    
 - เปิดสำขำใหม่/สำขำขำดแคลน   
 - เพ่ิมห้องเรียน (วท./วอศ.)       
 - ปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น ดึงผู้เรียนกลับเข้ำสู่ระบบ    
 - แนะแนวสื่อสำรทุกกลุ่มเป้ำหมำยทุกพ้ืนที่      

- สร้ำงภำพลักษณ์ (Re-Branding) 
- จัดสวัสดิกำรตำมบริบท (หอพัก/รถรับ-ส่ง)     

 2.2) ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) 
 - พัฒนำก ำลังคนรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (10+2+1)  
 (10 + 2 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย + 1 โครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ)   

- จัดกำรศึกษำรองรับกำรพัฒนำก ำลังคนในเขตพัฒนำพิเศษ (EEC/SEC/SEZ)  
- พัฒนำควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชน         
- พัฒนำทักษะทำงวิชำชีพและภำษำ (อังกฤษ จีน และภำษำในอำเซียน)    
- อำชีวะฐำนวิทย์ฯ/มำตรฐำน KOSEN    

 2.3) Re-Skills ,Up-Skills ,New-Skills       
- ยกระดับศักยภำพและพัฒนำทักษะก ำลังคน          
(โดยวิทยำลัยสำรพัดช่ำงและวิทยำลัยกำรอำชีพท่ัวประเทศ)      
- เตรียมควำมพร้อมก ำลังคนเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุ       
- หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training)                  
- หลักสูตรฝึกอำชีพฐำนสมรรถนะ (Education To Employment)     
- Startup/Business online 

 2.4) ปฏิรูประบบบริหำรและงำนบุคคล        
- ปฏิรูปประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน 
- พัฒนำสมรรถนะทำงวิชำชีพ ดิจิทัล และภำษำอังกฤษ 
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- แก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลทุกมิติ       

- สร้ำงระบบแรงจูงใจ เพ่ิมค่ำตอบแทน และส่งเสริมระบบสวัสดิกำร/สวัสดิภำพ  
 2.5) ขับเคลื่อนอำชีวศึกษำ เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21     

- อำชีวศึกษำทวิภำคี 3 รูปแบบ       
- บูรณำกำรกำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยี ดิจิทัล และภำษำอังกฤษกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
- Fix it Center/จิตอำสำอำชีวะ        
- สร้ำงค่ำนิยม “กำรศึกษำสร้ำงคน อำชีวะสร้ำงชำติ”   

 2.6) ข้อบัญญัติสู่ควำมส ำเร็จ         

   
  
 
 
 
 
 

 - ใช้เวลำส่วนใหญ่ในสถำนศึกษำ  
 - พัฒนำครูและองค์กร                                
 - เน้นสอนระบบทวิภำคี                      
 - น ำสิ่งดีดีสู่สังคม         
 - เร่งระดมเรื่องภำพลักษณ์        
 - สร้ำงคุณภำพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษำ                 
 - พัฒนำโดยใช้ (นวัตกรรม) เทคโนโลยี          
 - ต้องมีหลักธรรมำภิบำล        
 - เน้นท ำงำนประสำนชุมชน        
 - เร่งรณรงค์สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ      
   

 
 

 "ยึดหลักธรรมมำภิบำล  บริหำรงำนประจ ำ 
 น ำภำพลักษณ์ที่ดี   ใช้เทคโนโลยีบริหำร 
 ประสำนเครือข่ำย   ขยำยทวิภำคี 
 ยึดหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งม่ัน  หม่ันพัฒนำสมรรถนะอำชีพ 

เยี่ยมห้องเรียนสม่ ำเสมอทั่วหน้ำ พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมส ำเร็จ" 
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สวนที่ 2 

บริบททั่วไป 

 

 

2.1 ขอมูลพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

 1) ปรัชญา      

 ฝมือเปนเยี่ยม วิชาการเปนเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง   

 2) อัตลักษณ     

 ผูเรียนมีทักษะฝมือดานวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐาน มีจิตสาธารณะนําทักษะพัฒนาชุมชน

เปนที่ยอมรับจากชุมชนและสถานประกอบการ  

 3) เอกลักษณ      

 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เปนสถานศึกษาที่ไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ ในการ

รวมมือจัดการศึกษาดานยานยนต  

 4) วิสัยทัศน       

 สถานศึกษาชั้นนําดานอาชีวศึกษาสูความเปนเลิศในระดับสากล  

 5) พันธกิจ      

5.1) จัดการเรียนการสอนวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน    

5.2) สรางเครือขายการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ  

5.3) พัฒนาสิ่งประดิษฐ งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือนําไปใชประโยชนสูชุมชน 

 6) เปาหมาย      

 ผลิตผูสําเร็จการศกึษาที่มีคุณภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน  

 7) นโยบาย      

7.1) ผลิตนักศึกษาที่มีความรูทางดานวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ     

 7.2) พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ ใหพรอมในการจัดการเรียนการสอน อยางมี

ประสิทธิภาพตามหลักสูตรและความตองการของตลาดแรงงาน     

7.3) พัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ ทั้งในระบบการบริหารและการจัดการของวิทยาลัย 
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7.4) เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียน นักศึกษำให้เป็นคนดีของสังคม    
 7.5) ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรในวิทยำลัย ให้เป็นผู้มีควำมเป็นเลิศในทำงวิชำกำรและเชี่ยวชำญ 
ในงำนอำชีพ  
 7.6) จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำเข้ำสู่ระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  

 8) เป้ำประสงค์      
8.1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับของสังคม     
8.2) ผู้ เรียนมีสมรรถนะตรงตำมมำตรฐำนวิชำชีพสำมำรถศึกษำต่อ และเป็นที่ยอมรับของ

ตลำดแรงงำน 
8.3) ชุมชน สังคมได้รับองค์ควำมรู้ บริกำรวิชำกำร และวิชำชีพตรงตำมควำมต้องกำร   
8.4) คร ูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นมืออำชีพ      
8.5) ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
8.6) สถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้งใน และต่ำงประเทศ  
8.7) ผลงำนวิจัยของครูมีกำรเผยแพร่ และเป็นที่ยอมรับของสำธำรณชน    

 8.8) นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนสำมำรถน ำไปใช้เพ่ือสร้ำงอำชีพ และเพ่ิมคุณภำพชีวิต
แก่ชุมชน สังคม      

8.9) สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ      
 8.10) สถำนศึกษำเป็นที่ยอมรับของชุมชน สถำนประกอบกำร และเป็นผู้น ำด้ำนกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ    

 9) เป้ำประสงค์และตัวชี้วัด      
 9.1) เป้ำประสงค์ 1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับของสังคม   
 ตัวช้ีวัด      
 - ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนต่อภำคเรียน 
 - ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
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 9.2) เป้ำประสงค์ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตำมมำตรฐำนวิชำชีพสำมำรถศึกษำต่อ และเป็นที่
ยอมรับของตลำดแรงงำน      

      ตัวช้ีวัด      
 - ร้อยละของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำยที่สอบผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพ 
  - ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีงำนท ำ กำรศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพอิสระ 
  - ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส.เทียบกับแรกเข้ำ  
 9.3) เป้ำประสงค์ 3 ชุมชน สังคมได้รับองค์ควำมรู้ บริกำรวิชำกำร และวิชำชีพตรงตำมควำม
ต้องกำร 

ตัวช้ีวัด       
- ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อกำรบริกำรวิชำกำร และวิชำชีพของสถำนศึกษำ 
- จ ำนวนครั้งของกำรออกให้บริกำรวิชำกำร และวิชำชีพของวิทยำลัยจ ำแนกตำมสำขำวิชำ
ต่อปีกำรศึกษำ      

 9.4) เป้ำประสงค์ 4 ครู และบุคลำกรมีควำมเป็นมืออำชีพ     
 ตัวช้ีวัด      

- จ ำนวนสื่อกำรสอนของครูต่อคนต่อปีกำรศึกษำ      
- จ ำนวนชั่วโมงกำรพัฒนำตนเองของครูต่อคนต่อปีกำรศึกษำ     
- ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู    

 - ร้อยละของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ ได้รับรำงวัลหรือทุนวิจัย  
 9.5) เป้ำประสงค์ 5 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็น
แบบอย่ำงท่ีดี 

     ตัวช้ีวัด      
 - ร้อยละของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือได้รับรำงวัล
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม      
 - ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู และกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      
 - ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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 9.6) เป้ำประสงค์ 6 สถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ทั้งใน 
และต่ำงประเทศ      
 ตัวช้ีวัด      
 - จ ำนวนทุนกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนต่อปีกำรศึกษำ 
 - จ ำนวนงบประมำณในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอกต่อปี
กำรศึกษำ  
 - จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่เป็นแหล่งเรียนรู้วิชำกำร และวิชำชีพทั้งในและต่ำงประเทศ  
ต่อปีกำรศึกษำ  
 9.7) เป้ำประสงค์ 7 ผลงำนวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครูมีกำรเผยแพร่ และเป็นที่
ยอมรับของสำธำรณชน      

ตัวช้ีวัด      
- จ ำนวนงำนวิจัยของครู หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อคนต่อปีกำรศึกษำ   

 - ร้อยละของผลงำนวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครู หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ที่เผยแพร่ต่อสำธำรณชน      

- ร้อยละของผลงำนวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครู หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ที่ได้รับรำงวัลหรือถูกน ำไปใช้ประโยชน์      
 9.8) เป้ำประสงค์ 8 นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนสำมำรถน ำไปใช้เพื่อสร้ำงอำชีพ 
และเพิ่มคุณภำพชีวิตแก่ชุมชน สังคม      

ตัวช้ีวัด      
- จ ำนวนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนต่อปีกำรศึกษำ    

       - ร้อยละของนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่เผยแพร่สู่สำธำรณชน   
       - ร้อยละของนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 
และสังคม  
 9.9) เป้ำประสงค์ 9 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ    

ตัวช้ีวัด      
- ระดับผลกำรประเมินคุณภำพตนเอง      
- ร้อยละของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตร      
- ร้อยละของครูที่มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมสำขำวิชำที่สอน     

       - ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อสถำนศึกษำ      
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 - ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มีต่อผู้เรียน    
 - ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีต่อสภำพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำ      
 9.10) เป้ำประสงค์ 10 สถำนศึกษำเป็นที่ยอมรับของชุมชน สถำนประกอบกำร และเป็นผู้น ำ
ด้ำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ      
  ตัวช้ีวัด      
 - จ ำนวนรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของสถำนศึกษำ      
 - จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่ลงนำมควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำต่อปีกำรศึกษำ   
 - ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของสถำนประกอบที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

 10) ยุทธศำสตร์      
 10.1) คุณภำพของกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ      
 10.2) สังคมแห่งกำรเรียนรู้สำยอำชีพ      
 10.3) ประสิทธิภำพของระบบจัดกำรอำชีวศึกษำ 

 11) กลยุทธ์      
 11.1) ส่งเสริมกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้งในระบบปกติ  และทวิภำคีร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
ให้ตอบสนองต่อทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ และกำรเปลี่ยนแปลง      
 11.2) ยกระดับกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบฐำนสมรรถนะ
ร่วมกับสถำนประกอบกำรเพ่ือมุ่งสู่สำกล      
 11.3) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรโดยบูรณำกำรกับทุกภำคส่วน  
 11.4) ปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือเชิงรุกโดยบูรณำกำรกับทุกภำคส่วนเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียน
เข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม      
 11.5) สร้ำงเสริมควำมตระหนัก ควำมรู้เท่ำทัน และภูมิคุ้มกัน ด้ำนสังคม และเทคโนโลยี เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์      
 11.6) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วมตำมแนวคิด PDCA อย่ำงเป็นระบบ
โปร่งใสและตรวจสอบได้เพ่ือยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำสู่ 
 11.7) ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ที่สำมำรถน ำไปใช้ได้จริงและเกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน      
 11.8) พัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงเป็นระบบ และต่อเนื่องเพ่ือให้มีควำมพร้อมสู่สำกล   
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 11.9) ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจและควำมสำมัคคีของบุคลำกร เพ่ือสนับสนุนวัฒนธรรมกำร
ท ำงำนที่ด ี 
 11.10) สนับสนุนกำรบริกำรวิชำชีพทั้งด้ำนประโยชน์สำธำรณะ และกำรหำรำยได้ โดยบูรณำ
กำรกับกำรเรียนกำรสอนสำยอำชีพ      
 11.11) ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภำพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภำยในวิทยำลัยให้เอ้ือต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้สำยอำชีพ      
 11.12) ปรับปรุงระบบงำนประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยและภำพลักษณ์ที่ดี
ของวิทยำลัย 

 12) จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ      
 12.1) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร กำรให้บริกำรวิชำชีพแก่ชุมชน กำรส่ง เสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และงำนวิจัยรวมทั้งกำรประกันคุณภำพโดยให้บุคลำกรมีส่วนร่วมอย่ำงทั่วถึง 
 12.2) จัดท ำแผนพัฒนำเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุง
 12.3) ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำที่ก ำหนดไว้      
 12.4) ตรวจสอบ ติดตำม กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง      
 12.5) สรุปผลกำรด ำเนินงำนเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป 

 13) ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)    
  13.1) ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำจำกภำยนอกรอบสำม ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) ในระดับดี ปีกำรศึกษำ 
2554  
  13.2) ผ่ำนกำรประเมินสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ปีกำรศึกษำ 2554  
  13.3) ได้เข้ำร่วมเป็นสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ตำมกฎกระทรวงกำร
รวมสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ เพ่ือจัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2555    
  13.4) ผ่ำนกำรประเมินอำชีวศึกษำ ระบบทวิภำคี ระดับชำติ 5 ดำว ปีกำรศึกษำ 2556   
  13.5) ผ่ำนกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจเพ่ือกำรศึกษำ ระดับภำค 4 ดำว ปีกำรศึกษำ 2557  
  13.6) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำ และเขียน
แบบไฟฟ้ำด้วยคอมพิวเตอร์ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด ปีกำรศึกษำ 2557    
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  13.7) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรเชื่อม GTAW & SMAW ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัด ปีกำรศึกษำ 2557      
 13.8) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรเชื่อม GTAW & GMAW ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัด ปีกำรศึกษำ 2557      
 13.9) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทงำนกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงำน ระดับภำค 
ปีกำรศึกษำ 2557        
 13.10) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรติดตั้งเครื่องปรับอำก ำศ 
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2557      
 13.11) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2557      
 13.12) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่ งขันทั กษะวิชำชีพ  ประเภทกำรแข่ งขันทักษะกำรติดตั้ ง
เครื่องปรับอำกำศ ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2558      
 13.13) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะกำรส ำรวจ  
เพ่ือกำรก่อสร้ำง ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2558      
 13.14) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะกำรเขียน
โปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2558   
 13.15) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะกำรติดตั้ง
เครื่องปรับอำกำศระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2558      
 13.16) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะกำรส ำรวจเพ่ือกำร
ก่อสร้ำง ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2558      
 13.17) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะงำนฝึกฝีมือ ระดับภำค 
ปีกำรศึกษำ 2558      
 13.18) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย 
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2558      
 13.19) รำงวัลเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต Elastic 
For Health ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2558      
 13.20) รำงวัลเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต 
อุปกรณ์กันมดมีเสียง เตือนน้ ำหมด ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2558      
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 13.21) รำงวัลเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์และชีวอนำมัย 
Bike For Health ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2558      
 13.22) รำงวัลเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์และชีวอนำมัย
รถเข็นผู้ป่วยอัตโนมัติ ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2558      
 13.23) รำงวัลเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตร 
เครื่องตอนกิ่งมะนำว ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2558      
 13.24) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะกำรเขียนแบบ
เครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2558      
 13.25) รำงวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ โต๊ะเตรียมชิ้นงำนโลหะวิทำระบบน้ ำหมุนเวียน ระดับภำค 
ปีกำรศึกษำ 2560      
 13.26) รำงวัลรองชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะงำนเครื่องยนต์เล็ก
ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2560      
 13.27) รำงวัลรองชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะกำรท ำแผนที่
เพ่ือกำรก่อสร้ำง ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2560    
 13.28) รำงวัลรองชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะงำนตรวจสอบ
และทดสอบวัสดุงำนเชื่อม ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2560      
 13.29) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะกำรติดตั้ง
เครื่องปรับอำกำศ ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2560      
 13.30) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบ 
และเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2560      
 13.31) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะกำรแข่งขันทักษะ
มำตรวิทยำมิติระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2560      
 13.32) รำงวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ โต๊ะขัดเตรียมชิ้นงำน 2 หัว ระบบน้ ำหมุนเวียน ระดับภำค 
ปีกำรศึกษำ 2561      
 13.33) รำงวัลรองชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะงำนเครื่องยนต์
เล็กระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2561      
 13.34) รำงวัลรองชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะกำรท ำแผนที่
เพ่ือกำรก่อสร้ำง ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2561      
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 13.35) รำงวัลรองชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะงำนตรวจสอบ
และทดสอบวัสดุงำนเชื่อม ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2561      
 13.36) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบ 
และเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561    
 13.37) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะมำตรวิทยำมิติ 
ระดับ ปวส. ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561      
 13.38) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะกำรติดตั้ง
เครื่องปรับอำกำศ ระดับ ปวช. ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561      
 13.39) รำงวัลชนะเลิศ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2562  
 13.40) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบ 
และเขียนแบบเครื่องกล ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2562      
 13.41) รำงวัลรองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ ปุ๋ยน้ ำชีวภำพจำกเศษผัก ระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2562  
 13.42) รำงวัลรองชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะจักรยำนยนต์ 
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2562     
 13.43) รำงวัลรองชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบ
และเขียนแบบเครื่องกล ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2562      
 13.44) รำงวัลรองชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะงำนตรวจสอบ
และทดสอบวัสดุงำนเชื่อม ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2562      
 13.45) รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภทกำรแข่งขันทักษะปรับอำกำศยำนยนต์
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2562   

 14) กลยุทธ์และมำตรกำร ของสถำนศึกษำ      
 14.1) กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน      
 1) มำตรกำรที่ 1 ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ      
 1.1) เสริมสร้ำงสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ    
 1.2) ยกระดับมำตรฐำนทกัษะพ้ืนฐำนอำชีพ     
 1.3) ศูนย์ควำมช ำนำญวิชำชีพเฉพำะทำง     
 2) มำตรกำรที่ 2 ทวิภำคี      
 2.1) ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทวิภำคี    
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 3) มำตรกำรที่ 3 ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน      
 3.1) องค์กำรวิชำชีพอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม     
 3.2) วิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม   
 3.3) วิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์    
 3.4) จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน Fix it Center     
 3.5) ส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภำพมำตรฐำน 
 3.6) อำชีวะอำสำพัฒนำ     
 4) มำตรกำรที่ 4 ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร      
 4.1) เพ่ิมประสิทธิภำพ กำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 4.2) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงภำษำ     
 5) มำตรกำรที่ 5 สุขภำพของคนอำชีวศึกษำ      
 5.1) โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  
 5.2) ปฏิรูปกำรสอนภำษำไทย ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง    
 5.3) โครงกำร To Be Number One 
 14.2) กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มปริมำณผู้เรียน      
 1) มำตรกำรที่ 1 ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ      
 1.1) ทุนเรียนต่อปริญญำตรี สำยปฏิบัติกำร     
 1.2) ทุนเฉลิมรำชกุมำรี     
 1.3) กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน     
 1.4) อุดหนุนกำรสอนระยะสั้น     
 1.5) อุดหนุนนักเรียนอำชีวศึกษำแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชนบท   
 1.6) อุดหนุนรำยได้ระหว่ำงเรียน     
 1.7) ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ 
 2) มำตรกำรที่ 2 กำรสร้ำงและกำรกระจำยโอกำส      
 2.1) โครงกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียมวังไกลกังวล     
 2.2) ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน     
 2.3) ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำหลักสูตร    
 2.4) ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพในสถำนศึกษำ     
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 2.5) สร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ     
 14.3) กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำร      
 1) มำตรกำรที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร      
 1.1) ผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำง คุณภำพชีวิตครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 1.2) จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ     
 1.3) เสริมสร้ำงงำนวิจัยนวัตกรรม และวิจัยองค์ควำมรู้    
 1.4) จัดหำบุคลำกรสนับสนุนคืนครูให้นักเรียน     
 1.5) เร่งประสิทธิภำพกำรสอนครูอำชีวศึกษำ  
 14.4) กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน      
 1) มำตรกำรที่ 1 สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ    
 1.1) อำชีวมำตรฐำนสำกล     
 1.2) โครงกำรควำมร่วมมือผลิตก ำลังคนให้มีคุณภำพ และมำตรฐำน เชื่อมโยง
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
 2) มำตรกำรที่ 2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียน และต่ำงประเทศ 
 2.1) เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน     
 2.2) ควำมร่วมมือก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำตอบสนองภำคกำรผลิตและกำรบริกำร 
ในสำขำบริกำร  

2.2 ประวัติ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ 

 1) ประวัตคิวำมเป็นมำของวิทยำลัยฯ        
 วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำเดิมเรียกว่ำ “โรงเรียนประถมช่ำงไม้” เป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียน
ประชำบำล ต ำบลในเมือง “วัดสระแก้ว” รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เพ่ือเรียนต่อในชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 5 และประถมศึกษำปีที่ 6 วิชำที่เรียนมี วิชำช่ำงไม้และวิชำสำมัญ เมื่อแรกตั้งโรงเรียนนี้
ด ำรงอยู่ด้วยเงินกำรประถมศึกษำ ประถมศึกษำช่ำงไม้ เมื่อนักเรียนสอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
นับว่ำจบชั้นประถมสมบูรณ์  พ.ศ. 2482 โรงเรียนเปลี่ยนชื่อใหม่จำก “โรงเรียนประถมช่ำงไม้” 
เป็น “โรงเรียนช่ำงไม้นครรำชสีมำ” รับนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นปีที่  1 (แผนก
ช่ำงไม้ฝีมือ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เข้ำเรียนต่อในและต่อมำโรงเรียนเปิดท ำกำรสอน ในระดับชั้นประโยค
มัธยมอำชีวศึกษำตอนปลำย (แผนกช่ำงไม้ปลูกสร้ำง) หลักสูตร 3 ปีขึ้นไปโดยรับนักเรียนที่สอบไล่ 
ได้ชั้นประโยคมัธยมอำชีวศึกษำตอนต้น (แผนกช่ำงไม้ฝีมือ) และสอบไล่ได้ชั้น ม.3 (ป.6 ปัจจุบัน) เข้ำเรียนต่อ
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ในชั้นมัธยม อำชีวศึกษำตอนปลำยปีที่  1 (แผนกช่ำงไม้ปลูกสร้ำง) เมื่อเรียนส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว  
จะได้รับประกำศนียบัตรประโยคมัธยม อำชีวศึกษำตอนปลำย  

พ.ศ. 2499 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่จำก “โรงเรียนช่ำงไม้นครรำชสีมำ” เป็น “โรงเรียนกำรช่ำง
นครรำชสีมำ”  

พ.ศ. 2501 โรงเรียนได้รับอนุญำตให้เปิดท ำกำรสอนในระดับประโยคมัธยมอำชีวศึกษำชั้นสูง 
(แผนกช่ำงไม้และก่อสร้ำง) หลักสูตร 3 ปีโดยรับนักเรียนที่สอบไล่และก่อสร้ำง) ได้ชั้นประโยคมัธยม
อำชีวศึกษำชั้นสูงปีที่ 1 (แผนกช่ำงไม้)  

พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้รับควำมช่วยเหลือจำกองค์กำร ส.ป.อ. ให้โรงเรียนอยู่ในโครงกำร  
ฝึกช่ำงฝีมือที่จัดขึ้นในประเทศไทยเพ่ือผลิตช่ำงฝีมือระดับกลำงให้สอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ของประเทศในด้ำนอุตสำหกรรม โดยช่วยเหลือทั้งในด้ำนกำรเงิน อุปกรณ์กำรสอน และเครื่องมือ  
เครื่องจักรต่ำง ๆ ดังนั้น โรงฝึกงำนช่ำงไม้จึงถูกดัดแปลงตำมโครงกำรนี้ให้เป็นโรงฝึกงำนที่สำมำรถใช้
อุปกรณ์หรือเครื่องมือ  เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้ำได้      

พ.ศ. 2504 กรมอำชีวศึกษำได้เปิดรับนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.3 (เดิม) เข้ำศึกษำต่อในชั้น
มัธยมอำชีวศึกษำตอนปลำย (แผนกช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงวิทยุโทรคมนำคม ช่ำงกลโรงงำน และช่ำง
เชื่อมโลหะแผ่น) หลักสูตร 3 ปี เพ่ือทดลองอำชีวศึกษำตอนปลำย (แผนกช่ำงไม้ก่อสร้ำง) และได้รับ
นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นประโยคอำชีวศึกษำตอนปลำย  (แผนกช่ำงไม้ก่อสร้ำง) และผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำ ปีที่ 3 สำยสำมัญเข้ำศึกษำต่อในระดับประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยสำย
อำชีพ มีแผนกช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงวิทยุและโทรคมนำคม ช่ำงยนต์ ช่ำงกลโรงงำน และแผนกช่ำง
เชื่อมโลหะแผ่น หลักสูตร 3 ปี เข้ำเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 สำยอำชีพ แผนกต่ำง  ๆ เมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำแล้วจะได้รับประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.ศ.6) สำยอำชีพ ตำมแผนกต่ำง ๆ ที่เรียนมำ 

พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษำธิกำรได้พิจำรณำคัดเลือกให้โรงเรียนอยู่ในโครงกำรเงินกู้เพ่ือพัฒนำ
อำชีวศึกษำโครงกำรนี้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมำ เป็นเวลำ 5 ปี โรงเรียนนี้ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจำก
โครงกำรนี้ เช่น ปรับปรุงอำคำรเรียนอุปกรณ์กำรสอนและอ่ืน ๆ อีกมำกมำยหลำยแห่ง   

พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อสถำนศึกษำใหม่จำกค ำว่ำ “โรงเรียนกำรช่ำงนครรำชสีมำ” เป็น 
“โรงเรียนเทคนิคนครรำชสีมำ”ในโครงกำรเงินกู้เพ่ือพัฒนำอำชีวศึกษำ     

พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้รับกำรยกฐำนะเป็น วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ เดิมได้เปลี่ยนชื่อ
สถำนศึกษำใหม่เป็น วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำวิทยำเขต 1 และเปิดรับนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพเพ่ือเข้ำศึกษำ ต่อในแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ 
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แผนกวิชำเครื่องมือกล และวิชำช่ำงเชื่อมโลหะแผ่น มีหลักสูตร 2 ปี เมื่อส ำเร็จแล้วจะได้รับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)        

พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษำธิกำรได้พิจำรณำเห็นว่ำ เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกและควำมเหมำะสม
ในกำรบริหำร สถำนศึกษำอำชีวศึกษำจึงเห็นควรให้วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำซึ่งมี 2 วิทยำเขต  
ได้แยกแต่ละวิทยำเขตออกจำก วิทยำลัยและตั้งเป็นวิทยำลัยใหม่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ วิทยำเขต 1 
เป็นวิทยำลัยช่ำงอุตสำหกรรมนครรำชสีมำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2521    

พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษำธิกำรได้เปลี่ยนชื่อ วิทยำลัยช่ำงอุตสำหกรรมนครรำชสีมำ เป็นวิทยำลัยเทคนิค
นครรำชสีมำ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2522      

พ.ศ. 2528 กรมอำชีวศึกษำได้ด ำเนินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำดีเด่นวิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ 
ได้รับคัดเลือกเป็นสถำนศึกษำดีเด่นประเภทช่ำงอุตสำหกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2528  

พ.ศ. 2542 ได้รับคัดเลือกเป็น สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน    
 พ.ศ. 2544 เปิดเพ่ิมระดับ ปวส. สำขำเทคนิคไฟฟ้ำก ำลัง และเป็นศูนย์กำรเรียนของสถำบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน เปิดสอนระดับปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์  

พ.ศ. 2546 เปิดสอนประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในระดับ ปวส. สำขำงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร เปิดศูนย์ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำบุคลำกรระดับบัณฑิตศึกษำกับ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรีกับ วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ ในสำขำวิศวกรรมโยธำ  
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้ำ (ไฟฟ้ำก ำลัง) วิศวกรรมไฟฟ้ำ (อิเล็กทรอนิกส์) และสำขำคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ        

พ.ศ. 2554 ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ด้ำนกำรอำชีวศึกษำจำกส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน)ในระดับดี     
 พ.ศ. 2562 ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จำกส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)       
 พ.ศ. 2563 ผ่ำนกำรประเมินสถำนศึกษำอำชีวศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
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 2) ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่        

 ชื่อสถำนศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ       
 ชื่อภำษำอังกฤษ Nakhonratchasima Technical College      
 ที่ตั้งสถำนศึกษำ เลขที่ 508 หมู่ที่ - ถนน สุรนำรี ต ำบล ในเมือง อ ำเภอ เมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัด นครรำชสีมำ รหัส 30000     
 โทรศัพท์ โทร. 044-242002        
 โทรสำร โทร. 044-254950        
 เว็บไซต์ www.ntc.ac.th        
 อีเมล ์ ntc_it@hotmail.com        

 3) เนื้อที่ของสถำนศึกษำ        
 42 ไร่ - งำน 68 ตำรำงวำ มีอำคำรรวมทั้งสิ้น 17 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 233 ห้อง ได้แก่   
 1) อำคำรอ ำนวยกำร    จ ำนวน 1 หลัง 29 ห้อง สร้ำงปี 2512  
 2) อำคำรแผนกวิชำ พณิชยกำร/แมคคำฯ  จ ำนวน 1 หลัง 24 ห้อง สร้ำงปี 2556  
 3) อำคำรแผนกวิชำ อิเล็กทรอนิกส์  จ ำนวน 1 หลัง 15 ห้อง สร้ำงปี 2525  
 4) อำคำรแผนกวิชำ ไฟฟ้ำก ำลัง   จ ำนวน 1 หลัง 20 ห้อง สร้ำงปี 2530  
 5) โรงฝึกงำนแผนกวิชำ เครื่องกล   จ ำนวน 1 หลัง 12 ห้อง สร้ำงปี 2512  
 6) โรงฝึกงำนแผนกวิชำ เครื่องกล(โอเพนเซต) จ ำนวน 1 หลัง 7 ห้อง สร้ำงปี 2556  
 7) โรงฝึกงำนแผนกวิชำ ก่อสร้ำง   จ ำนวน 1 หลัง 19 ห้อง สร้ำงปี 2512  
 8) โรงฝึกงำนแผนกวิชำ เครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง จ ำนวน 1 หลัง 10 ห้อง สร้ำงปี 2512  
 9) อำคำรเรียน เทคนิคกำรผลิต/เขียนแบบฯ จ ำนวน 1 หลัง 25 ห้อง สร้ำงปี 2539  
 10) อำคำรเรียน โลหะกำร/เทคนิคพ้ืนฐำน  จ ำนวน 1 หลัง 20 ห้อง สร้ำงปี 2541  
 11) อำคำรเรียน สำมัญ/ห้องสมุด   จ ำนวน 1 หลัง 32 ห้อง สร้ำงปี 2536  
 12) ห้องบุคลำกร/สวัสดิกำรฯ   จ ำนวน 1 หลัง 2 ห้อง สร้ำงปี 2512  
 13) ห้องส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร   จ ำนวน 1 หลัง 4 ห้อง สร้ำงปี 2512  
 14) ห้องอำคำรพัสดุกลำง    จ ำนวน 1 หลัง 3 ห้อง สร้ำงปี 2531  
 15) ห้องอำคำรศิษย์เก่ำ    จ ำนวน 1 หลัง 3 ห้อง สร้ำงปี 2551  
 16) อำคำรอเนกประสงค์(โรงยิม)   จ ำนวน 1 หลัง 4 ห้อง สร้ำงปี 2550 
 17) หอ้งอำหำรครู    จ ำนวน 1 หลัง 4 ห้อง สร้ำงปี 2512 
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 4) สีประจ ำวิทยำลัย 
 สีน้ ำเงิน  และ  สีขำว        

 5) ต้นไม้ประจ ำวิทยำลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ต้นตะแบก 
 

 6) ตรำประจ ำวิทยำลัย   

    ตรำวิทยำลัย : เป็นรูปเสมำธรรมจักร      
    ประกอบอักษร    
    ทุ = ทุกข์ ส = สมุทัย    
    นิ = นิโรธ  ม = มรรค   
อยู่ภำยในวงกลมวงใน ล้อมรอบด้วยวงกลมนอกระหว่ำงวงกลมด้ำนบนมีค ำว่ำ "วิทยำลัยเทคนิค" ด้ำนล่ำง
มีค ำว่ำ "นครรำชสีมำ" 
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 7) เพลงมำร์ชวิทยำลัย        
 วิทยำลัยของเรำ เทคนิคนครรำชสีมำ ฝีมือดีคือสัญญำ ยอดเยี่ยมหนักหนำ เลื่องลื่อไปไกล 
เลิศด้วยวิชำกำรบริหำรใด ๆ ล้ ำคุณธรรมน้ ำใจ สูงขึ้นไปไม่รู้เสื่อมคลำย     
 วิทยำลัยของเรำ เทคนิคนครรำชสีมำ คณำจำรย์คิดพำ เกื้อกูลปัญญำให้สมดังหมำย น้ ำเงิน-ขำว
ภูมิใจประทับไว้ แพรวพรำวรักเกียรติวินัยมิคลำย เทอดสถำบันไว้ไม่เลือน    
 (ซ้ ำ) พระวิษณุกรรมน ำให้หวัง พระยังช่วยย้ ำเตือน ศิษย์พระวิษณุกรรม คอยเตือนเปรียบเหมือน
หลักน ำใจ         
 ปวงนักเรียนวิทยำลัยของเรำ ๆ แกร่งกีฬำ และสำมัคคีทั้งปฏิญำณนั้นมีเพ่ือเป็นศักดิ์ศรีแห่งควำม
พำกเพียร ชำติ ศำสนำจอมไตรประดับไว้มณเฑียร ร้อยปีผ่ำนเป็นร้อยเวียนจงเสถียรอยู่ยั่งยืน  

 8) แผนผังวิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ        
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  9) แผนภูมิผูบรหิาร วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

นายธนภัทร  แสงจันทร 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค

นายปณณทัต  เพียรการ 

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

นายกรภัทร  จุยย้ิม 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 

 

นายอลงกรณ  วัฒนสุข 

รองผูอาํนวยการฝายแผนงานและ

ความรวมมือ 

 

นายไพฑูรย  ธนพงศภากรณ 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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10) แผนภูมโิครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

    
    

  
  
  
  
 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

ผู้อ านวยการ คณะกรรมการวิทยาลัย 

รองผู้อ ำนวยกำร  

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

     รองผู้อ ำนวยกำร         

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร

นักเรียน นักศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำร           

ฝ่ำยวิชำกำร 

งำนบริหำรทั่วไป 

งำนบุคลำกร งำนกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษำ 

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 

งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียน

กำรสอน 

งำนกำรเงิน งำนควำมร่วมมือ 

งำนปกครอง งำนวำงแผนและงบประมำณ 

งำนวัดผลและประเมินผล 

งำนพัสดุ 

งำนอำคำรสถำนที่ 

งำนทะเบียน 

งำนประชำสัมพันธ์ 

งำนกำรบัญชี งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ 

งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและ

ประกอบธุรกิจ 

งำนประกันคุณภำพและ

มำตรฐำน งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ 

งำนครูที่ปรึกษำ 

งำนแนะแนวอำชีพและ

กำรจัดหำ 

สำขำวิชำ 

งำนอำชีวศึกษำระบบ 

ทวิภำค ี

งำนวิทยบริกำรและ

ห้องสมุด 

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน

สอน 

งำนโครงกำรพิเศษและ

กำรบริกำรบริกำรชุมชน 
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11) ข้อมูลบุคลากร  
 ข้อมูล ณ 15 ธันวาคม 2563 งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 11.1) ข้าราชการ 
 1) ผู้บริหาร   5   คน 
 2) ข้าราชการครู  112   คน 
 3) ข้าราชการพลเรือน  3   คน 

 รวม    120 คน 
 11.2) ลูกจ้างประจ า 
   1) ท าหน้าที่สอน   - คน 
   2) สายสนับสนุน   5 คน 
   รวม    5 คน 
 11.3) พนักงานราชการ 
   1) ท าหน้าที่สอน   6 คน 
   2) สายสนับสนุน   - คน 
   รวม    6 คน 
 11.4) ลูกจ้างชั่วคราว 

1) ท าหน้าที่สอน   122 คน 
2) สายสนับสนุน   73 คน 
รวม    195 คน 

  11.5) ข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ - คน 
  11.6) ข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการอื่น - คน 
  11.7) ครูต่างชาติ 

1) ท าหน้าที่สอน    1 คน 
2) สายสนับสนุน   - คน 
รวม    1 คน 
รวมทั้งหมด   328 คน 

  11.8) ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
1) ครูผู้สอน 

ต่ ากว่า ม.6  - คน 
ปวช./ม.6  - คน 
ปวส./ปวท.  2 คน 
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ปริญญาตรี  159 คน 
ปริญญาโท  73 คน 
ปริญญเอก  2 คน 
รวม   236 คน 

 2) สายสนับสนุน 
ต่ ากว่า ม.6  18 คน 
ปวช./ม.6            11 คน 
ปวส./ปวท.  11 คน 
ปริญญาตรี  40 คน 
ปริญญาโท  11 คน 
ปริญญาเอก  1 คน 
รวม   92 คน  
รวมทั้งหมด  328 คน  

 11.9) ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
 1) ครูผู้สอน 

จ้างด้วยงบบุคลากร  - คน 
จ้างด้วยงบด าเนินงาน  - คน 
จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  121 คน 
จ้างด้วยเงินรายได้   1 คน 
จ้างด้วยเงินอื่น ๆ   - คน 
รวม    122 คน 

 2) สายสนับสนุน 
จ้างด้วยงบบุคลากร  - คน 
จ้างด้วยงบด าเนินงาน  - คน 
จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  70 คน 
จ้างด้วยเงินรายได้   3 คน 
จ้างด้วยเงินอื่น ๆ   - คน 
รวม    73 คน 
รวมทั้งหมด   195 คน 
 

  



24 

 

 11.10) ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
 1) ข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือน  รวม  121 คน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขาวิชา สายสนับสนุน 
1 นายธนภัทร แสงจันทร์ ป.โท  ผู้อ านวยการ 
2 นายอลงกรณ์ วัฒนสุข ป.โท  รองผู้อ านวยการ 
3 นายปัณณทัต เพียรการ ป.โท  รองผู้อ านวยการ 

4 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ป.โท  รองผู้อ านวยการ 

5 ดร.กรภัทร์ จุ้ยยิ้ม ป.เอก  รองผู้อ านวยการ 
6 นายไพศาล พรนฤชิตพงศ์ ป.โท เครื่องกล  
7 นายวาปี ศรีปัญญา ป.โท เครื่องกล  
8 นายมารวย อินทร์แป้นพะเนาว์ ป.โท เครื่องกล  
9 นายอุดม ด่านกระโทก ป.ตรี เครื่องกล  
10 นายช านาญ เบี่ยงกลาง ป.ตรี เครื่องกล  
11 นายธนะกรณ์ ด ารงค์สกุลไทย ป.โท เครื่องกล  
12 นายกฤษณะ แก้วมณี ป.โท เครื่องกล  
13 นายอภิชาติ โคตรทัศน์ ป.โท เครื่องกล  
14 นายไพรัตน์ อินทรโคกสูง ป.ตรี เครื่องกล  
15 นายรัชฎา เขียนนอก ป.ตรี เครื่องกล  
16 นายประยุทธ ชัยนิวัฒนา ป.ตรี เครื่องกล  
17 นายสุวรรณ์ พรหมสุทธิ์ ป.โท ช่างกลโรงงาน  
18 นายวิษณุวัฒน์ แขวงจันอัด ป.โท ช่างกลโรงงาน  
19 นายนันท์ฐวัจน์ พรมจันทร์ ป.โท ช่างกลโรงงาน  
20 นายฐิติเชษฐ อัยยะสิทธิ์ ป.โท ช่างกลโรงงาน  
21 นายลิขิต เลิศธัญญาลักษณ์ ป.โท ช่างกลโรงงาน  
22 นายมานะ คงกระโทก ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
23 นายวัชรพงษ์ ราชวงศ ์ ป.โท เทคนิคอุตสาหกรรม  
24 นายฉัตรพัฒน์ ศิลป์สุวรรณกร ป.ตรี เทคนิคอุตสาหกรรม  
25 นายวิชาญ โชติกลาง ป.โท เทคนิคอุตสาหกรรม  
26 นายปราการรัตน์ ขันธทัต ป.โท เขียนแบบเครื่องกล  
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขาวิชา 
สาย

สนับสนุน 
27 น.ส.รัชฎา เรืองวงษ์งาม ป.โท เขียนแบบเครื่องกล  
28 น.ส.อุษา เสงี่ยมสูงเนิน ป.โท เขียนแบบเครื่องกล  
29 นายสุวัฒน์ สิวิเส็ง ป.โท เทคนิคการผลิต  
30 ดร.อรรณฤมล พูลศิริ จันทร์สะอาด ป.เอก เทคนิคการผลิต  
31 นายน าโชค มีช านาญ ป.โท เทคนิคการผลิต  
32 นายศักดิศาสตร์ บุตรสุรินทร์ ป.โท เทคนิคการผลิต  
33 นายขรรค์ชัย โฆสิต ป.โท เทคนิคการผลิต  
34 นายประเสริฐ หนูสันเทียะ ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน  
35 น.ส.ณภณัฎฐ์ สุระชน ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน  
36 นายพิษณุ วัชราเดชา ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน  
37 นายชาตรี ฝึกดอนวัง ป.โท โลหะการ  
38 นายประภากร ถนอมพุดซา ป.โท โลหะการ  
39 นายส าคัญ คู่ตระกูลโชคชัย ป.ตรี โลหะการ  
40 นายอนุชาติ มากกลาง ป.โท โลหะการ  
41 นายวุฒิพร ละเอียดศิลป์ ป.โท ไฟฟ้าก าลัง  
42 นายเฉลิมรัตน์ ชมภูประเภท ป.โท ไฟฟ้าก าลัง  
43 นายเจริญ พุฒพันธ์ ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
44 นายฉัตรธิวัฒน์ ธรรมานุยุต ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
45 นายพิทักษ์ สุธรรม ป.โท ไฟฟ้าก าลัง  
46 นายทรงเกียรติ ร่มกลาง ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
47 นายศุภชัย อ่ าเอ่ียม ป.โท ไฟฟ้าก าลัง  
48 นายทวี ไชยโคตร ป.โท ไฟฟ้าก าลัง  
49 น.ส.นฤมล บรรจงปรุ ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
50 นายวีรชาติ จัตวากุล ป.โท ไฟฟ้าก าลัง  
51 นายประยูร การโคกกรวด ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
52 นายรุ่งเพชร ศักดิ์รัตนมาศ ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขาวิชา สายสนับสนุน 
53 นายรัตนพงศ์ วรพัฒนรัสมิ์ ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
54 นายมนตรี สุขเศรษฐ์ ป.โท ไฟฟ้าก าลัง  
55 นายดิเรก ทองไวย์ ป.โท ไฟฟ้าก าลัง  
56 นายเจษฎา รัตนปราการ ป.โท ไฟฟ้าก าลัง  
57 นายวิริยะ คงพระบาท ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์  
58 นายประยุทธ วิชิตกิ่ง ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์  
59 นางสุจารี พงษ์กุลสิริ ป.โท อิเล็กทรอนิกส์  
60 นายวิไลศักดิ์ ด าเนตร ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์  
61 นายประเสริฐ สุขพงศ์จิรากุล ป.โท อิเล็กทรอนิกส์  
62 นายสมชาย ซื่อตรง ป.โท อิเล็กทรอนิกส์  
63 นายตฤน ขันโคกกรวด ป.โท อิเล็กทรอนิกส์  
64 นางมณฑวรรณ ศิริจารี ป.โท อิเล็กทรอนิกส์  
65 นายสุรชัย ศรียางนอก ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์  
66 น.ส.อุมาพร บ่อพิมาย ป.โท อิเล็กทรอนิกส์  
67 นายสุทธิพล สังประกุล ป.โท อิเล็กทรอนิกส์  
68 น.ส.สมาพร ไชยเฉลิม ป.โท อิเล็กทรอนิกส์  
69 นายธีระวัฒน์ เฮียงราช ปทส. อิเล็กทรอนิกส์  
70 น.ส.พรทิพย์พา สิทธิ์กลาง ป.โท  อิเล็กทรอนิกส์  
71 นายบุญเลิศ แกมขุนทด ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์  
72 นายอนันศักดิ์ พงษ์เสถียรศักดิ์ ป.โท อิเล็กทรอนิกส์  
73 น.ส.วรรณกร สิทธิ์กลาง ป.โท อิเล็กทรอนิกส์  
74 นายธนากร พร้อมจันทึก ป.โท อิเล็กทรอนิกส์  
75 นายศราวุธ ศรีวิไล ป.โท อิเล็กทรอนิกส์  
76 นายพรรุ่ง ดวงแก้ว ป.โท แมคคาทรอนิกส์  
77 นายดนัย สีอ่อนนอก ป.โท แมคคาทรอนิกส์  
78 นายเฉลิม เพ็ชรสูงเนิน ป.โท การก่อสร้าง  
79 นายจีระศักดิ์ สิทธิพล ป.โท การก่อสร้าง  
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขาวิชา สายสนับสนุน 
80 นายปรัชญา มะลิหวล ป.โท การก่อสร้าง  
81 นายนิธิศักดิ์ ภาษิตชาคริต ป.ตรี การก่อสร้าง  
82 นางศรีวิไล อุปถัมภ์เกื้อกูล ป.ตรี การก่อสร้าง  
83 นายณัฐวุฒิ จันทรมนตรี ป.ตรี การก่อสร้าง  
84 น.ส.ณิชนันท ์ มอไธสง ป.ตรี การก่อสร้าง  
85 น.ส.สุกัญญา กาจหาญ ป.โท การโยธา  
86 จ.ส.ท.ไทยเจริญ นาพรม ป.โท การโยธา  
87 นางกนกวรรณ ไชยสิทธิ์ ป.โท การโยธา  
88 นายเอกชัย รัตนโน ป.โท การโยธา  
89 นางภาวดี เจริญตะคุ ป.โท พณิชยการ  
90 นางศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์ ป.โท พณิชยการ  
91 นางอรุโณทัย คงวีระวัฒน์ ป.ตรี พณิชยการ  
92 นางโศรดา สว่างเกษม ป.โท พณิชยการ  
93 นายรังสฤษฏิ์ ล้อเศวตอนันต์ ป.โท พณิชยการ  
94 น.ส.ทัดดาว เทียมขุนทด ป.ตรี พณิชยการ  
95 น.ส.พนิดา งามขุนทด ป.โท พณิชยการ  
96 น.ส.พัณณ์ฑิตา ดีสวน ป.ตรี พณิชยการ  
97 นางศุภษร พงษ์เสถียรศักดิ์ ป.โท พณิชยการ  
98 นายวสันต์ เทศนศิลป์ ป.โท พณิชยการ  
99 น.ส.อังศุมา แฝดสูงเนิน ป.โท พณิชยการ  
100 นางอนงค์ ค าเสมอ ป.ตรี สามัญสัมพันธ์  
101 นางณฏัฐนันท์ ชัยศิริทุ่งนากลาง ป.โท สามัญสัมพันธ์  
102 น.ส.วิมลสิร ิ บุญโญปกรณ์ ป.โท สามัญสัมพันธ์  
103 น.ส.พิมพ์พร นามลิวัน ป.โท สามัญสัมพันธ์  
104 ดร.ณิชชา ธรรมวรโชต ิ ป.เอก สามัญสัมพันธ์  
105 นายกิตติศักดิ์ มหากุศล ป.ตรี สามัญสัมพันธ์  
106 นายเฉลิมวุฒิ กลมเกลียว ป.โท สามัญสัมพันธ์  
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขาวิชา สายสนับสนุน 
107 นางฉัตรลดา สินค้า ป.ตรี สามัญสัมพันธ์  
108 น.ส.ทัดดาว สว่างเกษม ป.โท สามัญสัมพันธ์  
109 นายสุรชัย รุ่งรังษี ป.ตรี สามัญสัมพันธ์  
110 นายยุทธิพงษ์ แหวนพิมาย ป.ตรี สามัญสัมพันธ์  
111 น.ส.ปรมาภรณ ์ วรชมพู ป.ตรี สามัญสัมพันธ์  
112 น.ส.ณัฐธยาน ์ เพชรกลับ ป.ตรี สามัญสัมพันธ์  
113 นายอดุลย์ แก้ววงษา ป.ตรี สามัญสัมพันธ์  
114 นายวุฒธิชัย จันทร์ศิริ ป.โท สามัญสัมพันธ์  
115 นางภาวิณี ศูนย์กลาง ป.ตรี สามัญสัมพันธ์  
116 น.ส.อรอนงค์  สีแสด ป.ตรี สามัญสัมพันธ์  
117 นางสายสุนีย์ ชนะบ ารุง ป.ตรี สามัญสัมพันธ์  
118 น.ส.สุกาญดา  เป๋ากระโทก ป.ตรี สามัญสัมพันธ์  
119 นางชัญญานุช ธรรมานุยุต ป.โท  เจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชี 
120 นางวรรณี ฝึกดอนวัง ป.โท  เจ้าพนักงานธุรการ 
121 น.ส.ดวงพร  บุญเนาว์ ป.โท  เจ้าพนักงานธุรการ 
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 2) ลูกจ้างประจ า รวม 5 คน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอน

สาขาวิชา 
สายสนับสนุน 

1 นางสมบุญ กรสันเทียะ ปวส.  งานสวัสดิการฯ 
2 นางสุภาพ   จิริศิริเลิศ ปวส.  งานทะเบียน 
3 นางจุรีรักษ์   นมขุนทด ป.ตรี  งานทะเบียน 
4 นายโอวาท   นวมโคกสูง ป.6  งานพัสดุ 
5 นายประเสริฐ   กสิกรรม ม.6  ยาม 

 

3) พนักงานราชการ รวม 6 คน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขาวิชา สายสนับสนุน 
1 นายบรรจง  อู๋สูงเนิน ป.ตรี วิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  
2 นายวินัส   ทองเบี้ย ป.โท โลหะการ  
3 นางรุจิรา   จัตวากุล ป.ตรี พณิชยการ  
4 นายพงษ์พันธ์   กุลนอก ป.ตรี แมคคาทรอนิกส์  
5 น.ส.อินท์อร   ไตรศักดิ์ ป.โท พณิชยการ  
6 น.ส.นิชาภา พันธุ์เพ็ง ป.ตรี โลหะการ   
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4) ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 195 คน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขาวิชา สายสนับสนุน 
1 นายจิรวัฒน์ ปิริมา ป.โท เครื่องกล  
2 นายกฤษณะ มีช านาญ ป.ตรี เครื่องกล  
3 นายจิระพงษ์ กวนกระโทก ป.ตรี เครื่องกล  
4 นายชัยยศ ศรีทอง ป.ตรี เครื่องกล  
5 นายวิณนราวิชญ์ กุลชะโมรินทร์ ป.ตรี เครื่องกล  
6 นายวุฒิชาติ ชาติศรี ป.ตรี เครื่องกล  
7 นายเบญจรงค์ เวียงสิมมา ป.ตรี เครื่องกล  
8 นายอุเทน จันทร์ขวาง ป.ตรี เครื่องกล  
9 นายธีรเดช นาคายน ป.ตรี เครื่องกล  
10 นายธนเดช นามลิวัน ป.ตรี เครื่องกล  
11 นายสุภโชต ิ หวานเหลือ ป.ตรี เครื่องกล  
12 นายณฐกร รอดทรัพย์ ป.ตรี เครื่องกล  
13 นายจิตติวัฒน์ ประเวศบุรีรมย์ ป.ตรี เครื่องกล  
14 นายรัตตกร พรจ าศิลป์ ป.ตรี เครื่องกล  
15 นายประวิทย์ แทวกระโทก ป.โท ช่างกลโรงงาน  
16 นายสรายุทธ ดือขุนทด ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
17 นายจิณณวัตร เกิดวิบูลย์ ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
18 นายไกร ทองแดง ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
19 นายศุภมิตร แต้วจอหอ ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
20 นายณัฐพร ฝอยทอง ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
21 น.ส.กันต์กวี หงค าเมือง ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
22 น.ส.ธันยา ล าขุนทด ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
23 นายรัฐพงษ์ อันทะโย ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
24 น.ส.วิมลสิร ิ ฝ่ายโชคชัย ป.ตรี ช่างกลโรงงาน  
25 นายนัฐอานนท์ เอกบุตรฐปนนท์ ป.ตรี เขียนแบบเครื่องกล  
26 นายสุธี สิงห์ปรีชา ป.ตรี เขียนแบบเครื่องกล  
27 นายธนากร ศิริกุลบุญญากร ป.ตรี เขียนแบบเครื่องกล  
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขาวิชา สายสนับสนุน 
28 น.ส.ลัดดา เสาร่อน ป.ตรี เขียนแบบเครื่องกล  
29 นายด ารงฤทธิ์ คุ้นกระโทก ป.ตรี เขียนแบบเครื่องกล  
30 นายเศวต โปร่งสันเทีย ป.ตรี เขียนแบบเครื่องกล  
31 น.ส.ณัฐชา แสนสุข ป.ตรี เขียนแบบเครื่องกล  
32 นายชุติพนธ์ เภสัชชา ป.ตรี เขียนแบบเครื่องกล  
33 นายปริญญา กุกสันเทียะ ป.ตรี เขียนแบบเครื่องกล  
34 น.ส.บุษญา  ชาญสูงเนิน ป.ตรี เขียนแบบเครื่องกล  
35 นายพิเชฐพงศ์ ชัยศิริทุ่งนากลาง ป.ตรี เทคนิคการผลิต  
36 นายค าพันธ์ วงษ์วิลา ป.ตรี เทคนิคการผลิต  
37 นายทรงกลด พลเสน ป.ตรี เทคนิคการผลิต  
38 นายธงชัย อุทัยสา ป.ตรี เทคนิคการผลิต  
39 นายสมเกียรติ ทองเกษม ป.โท เทคนิคการผลิต  
40 นายชวลิต ฤทธิ์กลาง ป.ตรี เทคนิคการผลิต  
41 นายนรเศรษฐ์ ชาติวีรัตนไตร ป.ตรี เทคนิคการผลิต  
42 นายเนติ หมีอยู่ ป.ตรี เทคนิคการผลิต  
43 นายมานพ กว้างทะเล ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน  
44 นายกิตติพงษ์ อิสริยะโยธิน ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน  
45 นายน าโชค ปลั่งกลาง ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน  
46 นายนิรุตต์ เสาร์สูงเนิน ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน  
47 น.ส.วนิดา รั้งกลาง ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน  
48 นายปิยะ เวชกลาง ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน  
49 นายนครินทร์ สินปรุ ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน  
50 นายศักดิ์ศิริ หุ่นโตภาพ ป.โท เชื่อมโลหะ  
51 นายวนัสกุล สีค ามื้อ ป.ตรี เชื่อมโลหะ  
52 นายพงษ์พันธุ์ ศรีพรหม ป.ตรี เชื่อมโลหะ  
53 นายอ านวย เพ่งพิศ ป.ตรี เชื่อมโลหะ  
54 นายกัณฐ คงสัตย์ ป.ตรี เชื่อมโลหะ  
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขาวิชา สายสนับสนุน 
55 นายจักรายุทธ มากทอง ป.ตรี เชื่อมโลหะ  
56 นายภราดร สมบัติชัย ป.ตรี เชื่อมโลหะ  
57 น.ส.โสฐิดา พูนโตนด ป.ตรี เชื่อมโลหะ  
58 นายนวพงษ์ หงษ์สูงเนิน ป.ตรี เชื่อมโลหะ  
59 นายวิทิต ช่วงสูงเนิน ป.ตรี เชื่อมโลหะ  
60 นายอนุวัฒน์ เพียผิว ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
61 นายโชคชัย บูรณปรีชา ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
62 น.ส.ณัฐชนันท ์ วัฒนวิเชียร ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
63 น.ส.วิมลสิร ิ สินภูธรณ ์ ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
64 น.ส.ทิชากร ใช้บางยาง ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
65 นายก่อเกียรติ ทองเกษม ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
66 นายอ าพล องค์นาม ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
67 นายพีระ รัดทนี ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
68 นายทศพล ต้นสีนนท์ ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
69 น.ส.กนกพร เถาเอนญวน ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
70 น.ส.โชติกา หัสครบุรี ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
71 น.ส.ศุภลักษณ์ ราชโส ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
72 นายภัคพล พละพงษ์ ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
73 นายเชิดศักดิ์ บุญชูศรี ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
74 นายธนบดี ญาติบ ารุง ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
75 นายณัฐวุฒิ นาคชลธี ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์  
76 น.ส.กนกศรี ยอดทองหลาง ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์  
77 นายภูธร แหยมพิมาย ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์  
78 น.ส.อาภาพร กว้างนอก ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์  
79 นายนิธิศ มุ่งดี ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์  
80 นายธณกร ญาติสันเทียะ ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์  
81 นายสมศักดิ์ วงพรม ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์  
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขาวิชา สายสนับสนุน 
82 นายศตวรรษ สดใส ป.ตรี แมคคาทรอนิกส์  
83 นายเนติพงษ์ ช่วยปานพะเนา ป.ตรี แมคคาทรอนิกส์  
84 นายกชกร พินิจไชย ป.ตรี แมคคาทรอนิกส์  
85 น.ส.อรวรรยา วัตตะโร ป.ตรี แมคคาทรอนิกส์  
86 นายมนตรี รังโคกสูง ป.ตรี แมคคาทรอนิกส์  
87 นายยศวัฒน์ ยศกลาง ป.ตรี แมคคาทรอนิกส์  
88 นายณัฐพงษ์ มูลอาษา ป.ตรี แมคคาทรอนิกส์  
89 นายบรรพต ชลอกลาง ป.ตรี แมคคาทรอนิกส์  
90 น.ส.จุฬาลักษณ์  ทองเสือ ป.ตรี แมคคาทรอนิกส์  
91 น.ส.แพรวา สุนทรวีราทักษ์ ป.ตรี แมคคาทรอนิกส์  
92 นายวุฒิพงษ์ ขอมเมืองปัก ป.ตรี แมคคาทรอนิกส์  
93 นางกาญจนา  ศรจีันทร์ ปวส. การก่อสร้าง  
94 นายแมนรัตน์ อยู่สีมารักษ์ ป.ตรี การก่อสร้าง  
95 นายศุภกิต เอียการนา ป.ตรี การก่อสร้าง  
96 น.ส.อาภัสรา ทิศกระโทก ป.ตรี การก่อสร้าง  
97 น.ส.นฤมล ไร่จันทึก ป.ตรี การก่อสร้าง  
98 นายเมธี ลอยศักดิ์ ป.ตรี การก่อสร้าง  
99 นายภควัฒน์ เจริญตะคุ ป.ตรี การก่อสร้าง  
100 นายวิชิต ค าหย่อน ป.ตรี การก่อสร้าง  
101 นายอุดมศักดิ์ กระจ่างโพธิ์ ป.ตรี โยธา  
102 น.ส.กานต์ธีรา คีมทองหลาง ป.ตรี โยธา  
103 นายเฉลิมเกียรติ อิทธิเดชพงศ์ ป.ตรี โยธา  
104 นางชื่นนภา ชุติพงษ์ ป.โท พณิชยการ   
105 น.ส.ยุพาภรณ์ ยิ้มนอก ป.ตรี พณิชยการ  
106 นายอนุชา สอนชัด ป.ตรี พณิชยการ  
107 น.ส.สันทนีย ์ สว่างเกษม ป.ตรี พณิชยการ  
108 น.ส.สุนิสา เจริญสุข ป.ตรี พณิชยการ  
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขาวิชา สายสนับสนุน 
109 น.ส.พิรนันท์ วรรณค า ป.ตรี สามัญ (อังกฤษ)  
110 น.ส.วันวิสา กีบสันเทียะ ป.ตรี สามัญ (อังกฤษ)  
111 น.ส.สุทิชา เฉวียงหงส์ ป.ตรี สามัญ (อังกฤษ)  
112 น.ส.ปทิตตา  กรฤทธ์ชยะกูร ป.ตรี สามัญ (อังกฤษ)  
113 นางบุณยรัตน์ กึ่งกลาง ป.ตรี สามัญ (คณิต)  
114 น.ส.พนิดา วาลมูลตรี ป.ตรี สามัญ (คณิต)  
115 น.ส.มุขมณี กันเปรมตระกูล ป.ตรี สามัญ (คณิต)  
116 น.ส.รัชนีย ์ ทองภู ป.โท สามัญ (วิทย์)  
117 น.ส.บุษราคัม ก าพุฒกลาง ป.ตรี สามัญ (วิทย์)  
118 น.ส.จิราพร แก้วสุกแสง ป.ตรี สามัญ (สังคม)  
119 น.ส.ศศิร์อร ศักดิ์วิเศษ ป.ตรี สามัญ (สังคม)  
120 นายพรีะพัฒน์ ขอแช่มกลาง ป.โท สามัญ (พลานามัย)  
121 นางอรุณ แหวนพิมาย ป.ตรี สามัญ (พลานามัย)  
122 นายพินิจ ยืนยาว ป.ตรี สามัญ(พลานามัย)  
123 นางกนกพร โกรกส าโรง ป.ตรี  งานบริหารฯ 
124 น.ส.ฟ้ารุ้ง แจนพิมาย ป.ตรี  งานบริหารฯ 
125 นางจิราพร ถนอมพุดซา ป.ตรี  งานบริหารฯ 
126 น.ส.พิชญ์พิมล น้อยแสงศรี ม.6  งานบริหารฯ 
127 นางวนิดา อินยา ป.ตรี  งานบุคลากร 
128 น.ส.ชมพูนุช สวาสดี ป.ตรี  งานบุคลากร 
129 น.ส.วลัยกร บุญเกษมสิน ป.ตรี  งานบุคลากร 
130 นางวาษยา เหล็กกล้า ป.ตรี  งานการเงิน 
131 นายณัฐพล ชื่นอร่าม ป.ตรี  งานการเงิน 
132 นางรัตนา ถันพลกรัง ป.ตรี  งานการเงิน 
133 น.ส.สวุนันท์ แป้นกลาง ป.ตรี  งานการบัญชี 
134 น.ส.กัลยารัตน ์ สาสีเสาร์ ปวส.  งานการบัญชี 
135 น.ส.ผกามาศ อุ่นทองหลาง ป.ตรี  งานพัสดุ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขาวิชา สายสนับสนุน 
136 นางนัทชภัทรนันท์ หรรษา ป.โท  งานพัสดุ 
137 นายนรเศรษฐ จงปราณี ป.โท  งานพัสดุ 
138 น.ส.ปรียา ป้อมสนาม ป.ตรี  งานพัสดุ 
139 นางชญานิศ เฮียงราช ป.ตรี  งานพัสดุ 
140 นายคมสัน ชัยชนะ ม.6  พนักงานขับรถยนต์ 
141 นายอาทิตย์ กิ่งกระโทก ม.6  พนักงานขับรถยนต์ 
160 นางอุบล นกแก้ว ป.6  นักการภารโรง 
161 นางชวนพิศ เภาตะคุ ม.3  นักการภารโรง 
162 นางอนันต์ ปัญญเสถียร ม.6   แม่บ้าน 
163 นางยุพิน อาจพินิจ ป.4   แม่บ้าน 
164 นางหทัยรัตน์ คุขุนทด ป.6   แม่บ้าน 
165 นายสมเดช มาหมื่นไวย ม.6  ยาม 
166 นายสุชาติ ทองดี ม.6  ยาม 
167 นายนิมรรครุ เข็มสุวรรณ์ ม.3  ยาม 
168 นายวิเศษสรรค์ เทียมทะนงค์ ม.6  ยาม 
169 นายนุกูล อาจปรุ ม.6  ยาม 
170 น.ส.ขวัญเรือน ป่วงกลาง ป.ตรี  งานทะเบียน 
171 น.ส.สุกัญญา พุ่มเกาะ ป.ตรี  งานทะเบียน 
172 น.ส.กาญจนา มหานารี ป.ตรี  งานประชาสัมพันธ์ 
173 น.ส.นงณภัส ปราบมะเริง ป.ตรี  งานวางแผนฯ 
174 น.ส.รุ่งนภา จงจุลกลาง ป.ตรี  งานวางแผนฯ 
175 น.ส.นิธิมา ชินโพธิ์กลาง ป.ตรี  งานวิจัยฯ 
176 นายกิตติศักดิ์ สุขกระโทก ป.ตรี  งานศูนย์ฯ 
177 น.ส.กมลวรรณ เทียมขุนทด ป.ตรี  งานศูนย์ฯ 
178 น.ส.ดอกเอ้ือง วิชัยกุล ป.ตรี  งานประกันฯ 
179 น.ส.สุจิพร นุ่นกลาง ปวส.  งานกิจกรรมฯ 
180 น.ส.อัจฉราพร โพธิ์นอก ป.ตรี  งานกิจกรรมฯ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขาวิชา สายสนับสนุน 
181 นายด ารงกุล นามพิมายะ ปวส.  งานครูที่ปรึกษา 
182 น.ส.กัญญา แก้วส าโรง ป.ตรี  งานปกครอง 
183 นางปาริยา ดอมไธสง ป.ตรี  งานแนะแนวฯ 
184 น.ส.ภคมน บุญสิทธิ์ ป.ตรี  งานสวัสดิการฯ 
185 นางวิภารัตน์ นาหมื่นไวย ป.6  งานสวัสดิการฯ 
186 น.ส.ปริศนา ล าขุนทด ป.ตรี  งานโครงการฯ 
187 น.ส.วณิชยา แซ่เอ๊ียบ ป.ตรี  งานวิชาการ 
188 น.ส.เกศินี ปัญญาประดิษฐ์ ป.ตรี  งานหลักสูตรฯ 
189 น.ส.เรณ ู พวกขุนทด ป.ตรี  งานวัดผลฯ 
190 นางทวีปวร เผนโคกสูง ปวท.  งานวิทยบริการฯ 
191 น.ส.ปานตะวัน ธิมาชัย ป.ตรี  งานวิทยบริการฯ 
192 นางสุรัสดา ปอกระโทก ป.ตรี  งานอาชีวศึกษาฯ 
193 น.ส.ปาลิดา โคตรพัฒน์ ป.ตรี  งานอาชีวศึกษาฯ 
194 นายพชร การเร็ว ป.ตรี  งานสื่อฯ 
195 นายวีรชล วัชระคุปต์ ป.ตรี  งานสื่อฯ 
 

5 ลูกจ้างชั่วคราว ครูต่างชาติ รวม 1 คน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขาวิชา สายสนับสนุน 
1 MS.Lorilie Cabrillas - ภาษาอังกฤษ  

 

 

 



หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

 1. แผนงาน 15,566,000   24,847,750   15,689,995   5,952,700    62,056,445   294,000    185,000    253,900    600,000    883,000    3,294,500  65,350,945   

 - งบบุคลากร -             -           -             

 - งบดําเนินงาน 15,566,000   15,566,000   -           15,566,000   

 - งบลงทุน 5,952,700     5,952,700    -           5,952,700    

 - งบเงินอุดหนุน 24,847,750   15,689,995   40,537,745   294,000     185,000     253,900     600,000     883,000     26,000    860,000   152,600   40,000    3,294,500  43,832,245   

 - งบรายจายอ่ืน -             -           -             

* หมายเหตุ  ไมรวมเงินเดือนขาราชการ(จายตรงกรมบัญชกีลาง)

งบดําเนินงาน

6.โครงการ

ลดปญหา

การออก

กลางคัน
รวม

1. โครงการ

ผลงานวิจัย

เพื่อถายทอด

เทคโนโลยฯี
รวม

9.โครงการ

อาชีวตาน

ยาเสพติด

4. โครงการ

พัฒนา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การฯ

ผลการใชจายเงินปที่ผานมา (ป 2563) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

อุดหนุนทั่วไป

5. โครงการ

พัฒนาฯศูนย

ซอมสราง

เพื่อชุมชน 

Fix It

งบลงทุน

2. โครงการ

สงเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุม

ผูเรียน

3. โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

อุดหนุนเรียน

ฟรี 15 ป

8.

โครงการ

ปฏิรูป

อาชีวศึกษา

 APACC

สวนที่  3  

3.1 สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ ปที่ผานมา

ปงบประมาณ พ.ศ.2563

7.โครงการ

สงเสริมฯ

ใหมีความ

เปนเลิศ

เฉพาะทาง

โครงการ

แผนงบประมาณ
37
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งบดําเนินงาน งบประมาณ อุดหนุนทั่วไป อุดหนุน 15 ป งบโครงการ

ปวช. ปวส. เฉพาะกิจ

1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

1. ขาราชการ

2. วิทยฐานะ

3. เงินประจําตําแหนง

4. ลูกจางประจํา

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,600,000    1,600,000     

1.3 คาจางชั่วคราว

1. ครพูิเศษสอน 11,203,090  11,203,090   

2. เจาหนาที่ 6,800,000    200,000        7,000,000     

รวม -          1,600,000   18,003,090  -              -            200,000       19,803,090   

2. งบดําเนินการ

2.1 คาตอบแทน

1. คาสอนนอกเวลา 3,000,000  3,016,000    7,320,000    13,000,000    26,336,000   

2. คาธุรการนอกเวลา 1,200,000    1,000,000      2,200,000     

3. คาปฏิบัติการนอกเวลาราชการ 300,000        300,000       

4. คาเชาบาน

5. คาตอบแทนอื่น ๆ 100,990        100,990       

รวม 3,000,000 3,016,000   8,520,000   -              -            14,400,990   28,936,990   

2.2 คาใชสอย

1. คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 334,000     500,000       1,000,000      1,834,000     

2. คาใชจายในการศกึษาดูงาน 1,000,000      1,000,000     

3. คาซอมแซมครภุัณฑ 150,000        150,000       

4. คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 400,000        400,000       

5. คาซอมแซมสิ่งกอสรางและระบบไฟฟา 300,000        300,000       

6. คาสมทบประกันสังคม 680,000       50,000          730,000       

7. คาใชสอยอื่น ๆ 300,000       300,000        600,000       

รวม 334,000    800,000      680,000      -              -            3,200,000     5,014,000     

2.3 คาวัสดุ

1. วัสดุการศกึษา 331,890     5,968,110    6,300,000     

2. วัสดุหนังสือ วารสาร และหองสมุด 300,000        300,000       

3. วัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น 400,000        400,000       

4. วัสดุสํานักงานฝายวิชาการ 300,000        300,000       

5. วัสดุสํานักงานฝายบริหารทรพัยากร 300,000        300,000       

6. วัสดุสํานักงานฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา 150,000        150,000       

7. วัสดุสํานักงานฝายแผนงานและความรวมมือ 250,000        250,000       

8. วัสดุอื่น ๆ 450,000       300,000        750,000       

รวม 331,890    6,418,110   -            -              -            2,000,000     8,750,000     

3.2 งบหนารายจายตามแผนงาน / ผลผลิต / โครงการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณ รายได

สถานศึกษา

เงินจัดสรร

รวมรายการ

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

สวนกลาง
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งบดําเนินงาน งบประมาณ อุดหนุนทั่วไป อุดหนุน 15 ป งบโครงการ

ปวช. ปวส. เฉพาะกิจ

3.2 งบหนารายจายตามแผนงาน / ผลผลิต / โครงการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณ รายได

สถานศึกษา

เงินจัดสรร

รวมรายการ

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

2.4 คาสาธารณูปโภค

1. คาไฟฟา 1,500,000    3,276,000      4,776,000     

2. คาน้ําประปา 1,244,000      1,244,000     

3. คาโทรศัพท 40,000          40,000         

4. คาไปรษณีย 20,000          20,000         

5. คาอินเตอรเน็ต 220,000        220,000       

รวม -          1,500,000   -            -              -            4,800,000     6,300,000     

3.งบลงทุน

3.1 คาครุภัณฑ

ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมดวยระบบ Synchro Feed ฯ 3,500,000    3,500,000     

รวม -          3,500,000   -            -              -            -              3,500,000     

4.งบเงินอดุหนุน

1. คาหนังสือเรียน 7,300,000      7,300,000     

2. คาอุปกรณการเรยีน 1,600,000      1,600,000     

3. คาเครื่องแบบนักเรียน 3,100,000      3,100,000     

4. คากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 3,000,000      3,000,000     

 -โครงการแผนกวิชา 72,720          3,635,120      3,707,840     

 -โครงการฝายวิชาการ 524,200        538,610        1,062,810     

 -โครงการฝายบรหิารทรพัยากร -               1,463,900      1,463,900     

 -โครงการฝายพัฒนากิจการฯ 979,990        841,120        1,821,110     

 -โครงการฝายแผนงานฯ 220,000        4,720,260      4,940,260     

5. โครงการเฉพาะกิจจาก สอศ. 4,500,000    4,500,000     

รวม -          -            -            16,796,910   4,500,000   11,199,010   32,495,920   

5.งบรายจายอื่น

1. งบรายจายอื่น 300,000        300,000       

2. สํารองฉุกเฉิน 3,000,000      3,000,000     

3. โครงการกิจกรรมชมรมแผนกวิชา ปวส.(รอแผนกเสนอ) 600,000        600,000       

4. โครงการศึกษาดูงาน ปวส.(รอแผนกเสนอ) 300,000        300,000       

รวม -          -            -            -              -            4,200,000     4,200,000     

รวมเปนเงินทั้งหมด 3,665,890 16,834,110  27,203,090  16,796,910   4,500,000   40,000,000   109,000,000  
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1. ประมาณการรายรับ 109,000,000.00    บาท

ก. เงินรายไดสถานศกึษา (บกศ.) 40,000,000.00   บาท

ยอดยกมาจากปปจจุบัน 10,000,000.00   บาท

คาดวามีรายรับในปตอไป 30,000,000.00   บาท

ข. เงินงบประมาณ ป 2564 (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ 69,000,000       บาท

งบบุคลากร 1,600,000.00     บาท

งบดําเนินงาน 15,400,000.00   บาท

งบลงทุน 3,500,000.00     บาท

งบเงินอุดหนุน 44,000,000.00   บาท

งบรายจายอื่น(เฉพาะกิจ) 4,500,000.00     บาท

2. ประมาณการรายจาย 109,000,000.00    บาท

งบบุคลากร 1,600,000.00     บาท

 - เงินเดอืนขาราชการ -                 บาท

 - คาจางประจํา -                 บาท

 - คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,600,000.00     บาท

งบดําเนินงาน 15,400,000.00   บาท

 - คาสอนพิเศษ 6,016,000.00     บาท

 - คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 834,000.00       บาท

 - คาใชสอยอื่น ๆ 300,000.00       บาท

 - วัสดุการศกึษา 6,300,000.00     บาท

 - วัสดุอื่น ๆ 450,000.00       บาท

 - คาสาธารณูปโภค 1,500,000.00     บาท

งบลงทุน 3,500,000.00     บาท

 - ครุภัณฑ 3,500,000.00     บาท

 - สิ่งกอสราง -                 บาท

งบเงินอุดหนุน 44,000,000.00   บาท

 - เงินเดอืนครูจางสอน 11,203,090.00   บาท

 - เงินเดอืนเจาหนาที่ 6,800,000.00     บาท

 - คาสอนนอกเวลา 7,320,000.00     บาท

 - คาธุรการนอกเวลา 1,200,000.00     บาท

 - ประกันสงัคม 680,000.00       บาท

 - อุดหนุนเรียนฟรี 15 ป คาหนังสือเรียน 7,300,000.00     บาท

3.3 ประมาณการรายรับ - รายจาย

วิทยาลัยเทคนคินครราชสีมา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
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3.3 ประมาณการรายรับ - รายจาย

วิทยาลัยเทคนคินครราชสีมา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 - อุดหนุนเรียนฟรี 15 ป คาอุปกรณการเรียน 1,600,000.00     บาท

 - อุดหนุนเรียนฟรี 15 ป คาเครื่องแบบนักเรียน 3,100,000.00     บาท

 - อุดหนุนเรียนฟรี 15 ป กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3,000,000.00     บาท

 -โครงการตามแผน (15 ป) 1,796,910.00     บาท

 - โครงการแผนกวิชา 72,720.00         บาท

 - โครงการฝายวิชาการ 524,200.00       บาท

 - โครงการฝายบริหารทรัพยากร -                 บาท

 - โครงการฝายพัฒนากิจการฯ 979,990.00       บาท

 - โครงการฝายแผนงานฯ 220,000.00       บาท

งบรายจายอื่น(เฉพาะกิจ) 4,500,000.00     บาท

 - โครงการตามภาระหนาที่ (สอศ.) 4,500,000.00     บาท

เงินรายไดสถานศกึษา (บกศ.) 40,000,000.00   บาท

 - เงินเดอืนเจาหนาที่ 200,000.00       บาท

 - ประกันสงัคม 50,000.00         บาท

 - คาสอนนอกเวลา 13,000,000.00   บาท

 - คาธุรการนอกเวลา 1,000,000.00     บาท

 - คาสาธารณูปโภค 4,800,000.00     บาท

 - คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 1,000,000.00     บาท

 - คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 300,000.00       บาท

 -คาใชจายในการศึกษาดูงาน 1,000,000.00     บาท

 -คาใชสอยอื่น ๆ 300,000.00       บาท

 -คาซอมแซมครุภัณฑ 150,000.00       บาท

 -คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 400,000.00       บาท

 -คาซอมแซมสิ่งกอสรางและไฟฟา 300,000.00       บาท

 -คาตอบแทนอื่น ๆ 100,990.00       บาท

 -วัสดุสํานักงานฝายวิชาการ 300,000.00       บาท

 -วัสดุสํานักงานฝายบริหารทรัพยากร 300,000.00       บาท

 -วัสดุสํานักงานฝายพัฒนากิจการฯ 150,000.00       บาท

 -วัสดุสํานักงานฝายแผนงานฯ 250,000.00       บาท

 -วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 400,000.00       บาท

 -วัสดุหนังสือ วารสารและหองสมุด 300,000.00       บาท

 -วัสดุอื่น ๆ 300,000.00       บาท

 -กิจกรรมชมรมแผนกวิชาและกิจกรรมกลาง ปวส 600,000.00       บาท

 -กิจกรรมศกึษาดูงาน ปวส 300,000.00       บาท
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3.3 ประมาณการรายรับ - รายจาย

วิทยาลัยเทคนคินครราชสีมา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 -โครงการตามแผน (บกศ.) 11,199,010.00   บาท

 -โครงการแผนกวิชา 3,635,120.00     บาท

 -โครงการฝายวิชาการ 538,610.00       บาท

 -โครงการฝายบริหารทรัพยากร 1,463,900.00     บาท

 -โครงการฝายพัฒนากิจการฯ 841,120.00       บาท

 -โครงการฝายแผนงานฯ 4,720,260.00     บาท

 -งบรายจายอื่น 300,000.00       บาท

 -สํารองฉุกเฉิน 3,000,000.00     บาท



ภาคผนวก  ก

 - โครงการสาขาวิชา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา



งปม. เรียนฟรี 15 ป บกศ. อื่น ๆ

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑชุดทดลองยานยนตไฟฟา 492,000      492,000    นายอุดม  ดานกระโทก สาขาวิชาเครื่องกล  2/2563 

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 40 เทาถึง 1000เทา 174,000      174,000    นายวิษณุวัฒน  แขวงจันอัด สาขาวิชาชางกลโรงงาน  2/2563 

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องวัดความแขง Rockwel แบบอนาล็อคตั้งโตะ 70,000        70,000      นายวิษณุวัฒน  แขวงจันอัด สาขาวิชาชางกลโรงงาน  2/2563 

4 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 467,200      467,200    นายวิริยะ  คงพระบาท สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  2/2563 

5 โครงการจัดซื้อโตะเกาอี้คอมพิวเตอร 54,400        54,400      นายวิริยะ  คงพระบาท สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  2/2563 

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนคบุคสํานักงาน 495,000      495,000    นายวิริยะ  คงพระบาท สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  2/2563 

7 โครงการจัดหาชุดระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน 499,000      499,000    นายวิริยะ  คงพระบาท สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  2/2563 

8 โครงการจัดหาครุภัณฑระบบเสียงสาธารณะ 400,000      400,000     นายรังสฤษฎิ์  ลอเศวตอนันท สาขาวิชาพณิชยการ  2/2563 

9 โครงการโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศกึษา เอสโซ 30,000        30,000      น.ส.ทัดดาว  สวางเกษม หมวดวิทยาศาสตร  2/2563

10 โครงการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร 2,000         2,000        น.ส.ทัดดาว  สวางเกษม หมวดวิทยาศาสตร  1/2564

11 โครงการพิชิตโจทยปญหาคณิตศาสตร 2,720         2,720        นายกิตติศักดิ์  มหากุศล หมวดคณิตศาสตร  1/2564

12 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสูสากล 20,000        20,000      น.ส.พิมพพร  นามลิวัน หมวดอังกฤษ  2/2563 

13 โครงการจัดซื้ออุปกรณโสตทัศนศึกษา หมวดอังกฤษ 60,000        60,000      น.ส.พิมพพร  นามลิวัน หมวดอังกฤษ  2/2563 

14 โครงการประกวดแขงขันทักษะมารยาทไทย 4,000         4,000        นายสุรชัย  รุงรังษี หมวดสังคม  2/2563

15 โครงการตอบปญหาวิชาประวัติศาสตรชาติไทย 4,000         4,000        นายสุรชัย  รุงรังษี หมวดสังคม  2/2563

16 โครงการแขงขันทักษะวิชาการภาษาไทย 10,000        10,000      นายสุรชัย  รุงรังษี หมวดสังคม  2/2563

17 โครงการทาสีพื้นสนามบาสเกตบอลและฟุตซอล 461,760      461,760    นายยทุธิพงษ  แหวนพิมาย หมวดพลานามัย  2/2563 

18 โครงการทาสีพื้นสนามฟุตซอลและวอลเลยบอล 461,760      461,760    นายยทุธิพงษ  แหวนพิมาย หมวดพลานามัย  2/2563 

-        72,720       3,635,120   -       3,707,840  

หนวยงาน
ระยะเวลา

ดําเนินการ

รวมเปนเงินท้ังสิ้น

 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2564 

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

สาขาวิชา 

ท่ี โครงการ
ประเภทเงินท่ีใช

รวม ผูรับผิดชอบ

ภาคผนวก  ก



ภาคผนวก  ข

 - โครงการฝายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา



งปม. เรียนฟรี 15 ป บกศ. อื่น ๆ

1 โครงการคัคเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตาและนักศึกษาใหม 5,000          5,000         นายพิทักษ  สุธรรม งานวัดผลฯ  2/2563

2 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย สถานศึกษา 30,000         30,000       นายทรงเกียรต ิ รมกลาง งานหลักสูตรฯ  2/2563

3 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษา อศจ. 50,000         50,000       นายทรงเกียรต ิ รมกลาง งานหลักสูตรฯ  2/2563

4 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาค 60,000         60,000       นายทรงเกียรต ิ รมกลาง งานหลักสูตรฯ  2/2563

5 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ 60,000         60,000       นายทรงเกียรต ิ รมกลาง งานหลักสูตรฯ  2/2563

6 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการนิเทศการเรยีนการสอน 5,000          5,000         นายทรงเกียรต ิ รมกลาง งานหลักสูตรฯ  2/2563

7 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการสํารวจความพึงพอใจ 4,000          4,000         นายทรงเกียรต ิ รมกลาง งานหลักสูตรฯ  1/2564

นักเรียน นักศึกษาตอคุณภาพการสอนของครู

8 โครงการจัดซื้อกลองถายรูป 60,000     60,000       นายสมชาย  ซื่อตรง งานสื่อฯ  2/2563 

9 โครงการจัดซื้ออุปกรณถายภาพทางอากาศ 30,000     30,000       นายสมชาย  ซื่อตรง งานสื่อฯ  2/2563 

10 โครงการจัดซื้อไมโครโฟนไรสาย 26,000     26,000       นายสมชาย  ซื่อตรง งานสื่อฯ  2/2563 

11 โครงการจัดซื้อชุดจอ Smart Board 329,240   329,240      นายสมชาย  ซื่อตรง งานสื่อฯ  2/2563 

12 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานการบริหารจัดการสื่อฯ 93,370     93,370       นายสมชาย  ซื่อตรง งานสื่อฯ  2/2563 

13 โครงการจัดซื้อหนังสือ E-Book เพื่อการศกึษายุคดิจิทัล 4.0 300,000       300,000      นางจรูญศรี  พินิจไชย งานวิทยบริการฯ  2/2563 

14 โครงการสงเสรสิมการรักการอาน 7,200          7,200         นางจรูญศรี  พินิจไชย งานวิทยบริการฯ  2/2563

15 โครงการหองสมุด 3 ดี นางจรูญศร ี พินิจไชย งานวิทยบริการฯ  2/2563

16 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา กอนออกฝกงาน 3,000          3,000         นายรัตนพงศ  วรพัฒนรัสมิง์านทิวภาคีฯ  2/2563

-       524,200      538,610   -     1,062,810   รวมเปนเงินท้ังสิ้น

 โครงการเขาแผนปฏิบัติการประจําป 2564

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ฝายวิชาการ

ที่ โครงการ
ประเภทเงินท่ีใช

รวม ผูรับผิดชอบ หนวยงาน
ระยะเวลา

ดําเนินการ

ไมใชเงิน

ภาคผนวก  ข



ภาคผนวก  ค

 - โครงการฝายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา



งปม. เรียนฟรี 15 ป บกศ. อื่น ๆ

1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 1,000,000    1,000,000   น.ส.พนิดา  งามขุนทด งานบุคลากร  2/2563 

2 โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต 22,900        22,900       น.ส.พนิดา  งามขุนทด งานบุคลากร  2/2563

3 โครงการมุฑิตาจิตบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 80,000        80,000       น.ส.พนิดา  งามขุนทด งานบุคลากร  1/2564

4 โครงการมอบประกาศนียบัตร 20,000        20,000       น.ส.นฤมล  บรรจงปรุ งานทะเบียน  2/2563

5 โครงการจัดทําวารสาร 20,000        20,000       นายประเสริฐ  สุขพงศจิรากุลงานประชาสัมพันธ 2/2563

6 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณเพ่ือใชทําความสะอาดอาคารสถานที่ 120,000      120,000     นายณัฐวฒุิ  จันทรมนตรี งานอาคารฯ  2/2563 

7 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณเพ่ือใชในงานซอมบํารุงอาคารสถานที่ 80,000        80,000       นายณัฐวฒุิ  จันทรมนตรี งานอาคารฯ  2/2563 

8 โครงการจัดซื้อเครื่องมือพ้ืนฐานสําหรับงานชาง 50,000        50,000       นายณัฐวฒุิ  จันทรมนตรี งานอาคารฯ  2/2563 

9 โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศ 71,000        71,000       นางโศรดา สวางเกษม งานบริหารทั่วไป  2/2563 

-      -            1,463,900   -      1,463,900   รวมเปนเงินท้ังสิ้น

 โครงการตามแผนปฏบิตักิารประจําป 2564 

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ฝายบริหารทรัพยากร 

ท่ี โครงการ
ประเภทเงินท่ีขอใช

รวม ผูรับผิดชอบ หนวยงาน
ระยะเวลา

ดําเนินการ

ภาคผนวก  ค



ภาคผนวก  ง

 - โครงการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา



งปม. เรียนฟรี 15 ป บกศ. อื่น ๆ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา -      604,220    105,940  -       710,160    

1 โครงการพิธีไหวครู 51,000       51,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

2 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา อศจ. 50,000       50,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

3 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค 50,000       50,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

4 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ 30,000       30,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

5 โครงการวิทยาลัยวิถีพุทธ 80,500       80,500      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  2/2563 

6 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม 24,200       24,200      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

7 โครงการทําดีตามรอยในหลวง(อาสาฬหบูชาและเขาพรรษา)และจิตอาสา 38,500       38,500      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

พิทักษศาสนศึกษา

8 โครงการจัดงานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิรกิิติ์ฯ 7,500         7,500        นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

พระบรมราชชนนีพันปหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา

9 โครงการจัดงานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 7,500         7,500        นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

10 โครงการวันสําคัญของชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี 7,500         7,500        นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

11 โครงการสงเสริมความความสามารถดานดนตรี Music in the Garden 2,500         2,500        นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

12 โครงการปลูกตนไมดวยหัวใจ 5,020         5,020        นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

13 โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดภายในวิทยาลัย 250,000     250,000    นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  2/2563

14 โครงการจัดหาเครื่องแบบผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร 30,000     30,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  2/2563 

15 โครงการจัดหาสเตจเวทีสําหรับใชในการจัดกิจกรรม 15,000     15,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  2/2563 

16 โครงการศนูยฝกแข็งขันสถานศกึษารวมใจมุงไปสูมาตรฐานเดียวกัน 30,000     30,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  2/2563 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2564 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ที่ โครงการ
ประเภทเงินท่ีใช

รวม ผูรับผิดชอบ หนวยงาน

ภาคผนวก  ง



งปม. เรียนฟรี 15 ป บกศ. อื่น ๆ

ระยะเวลา

ดําเนินการ

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2564 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ที่ โครงการ
ประเภทเงินท่ีใช

รวม ผูรับผิดชอบ หนวยงาน

ภาคผนวก  ง

17 โครงการจัดหาครุภัณฑตูเย็น 8,990       8,990        นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  2/2563 

18 โครงการจัดซื้อเครื่องรับ สงวิทยุสื่อสารชนิดมือถืและโทรโขง 21,950     21,950      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  2/2563 

องคการนกัวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย อวท. -      300,300    -         -       300,300    

19 โครงการประเมินหนวยมาตรฐานดีเดน อวท.ระดับหนวยวิทยาลัย 16,400       16,400      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

20 โครงการจัดหาชุดสูท อวท. 20,400       20,400      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

21 โครงการประชุม อวท.ระดับหนวยสถานศกึษา 50,000       50,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

22 โครงการประชุม อวท. ระดับอศจ. 20,000       20,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

23 โครงการประชุม อวท. ระดับภาค 30,000       30,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

24 โครงการประชุม อวท. ระดับชาติ 30,000       30,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

25 โครงการเลือกต้ังนายก อวท. 5,000         5,000        นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  2/2563

26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาผูนํา อวท. 128,500     128,500    นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  2/2563 

ลูกเสือวิสามัญ -      75,470      230,080  -       305,550    

27 โครงการจัดหาชุดเครื่องแบบและเครื่องหมายผูกํากับลูกเสือวิสามัญ 27,920     27,920      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  2/2563 

28 โครงการชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศกึษา ระดับชาติ 39,470       39,470      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  2/2563

29 โครงการฝกอบรมลูกเสือพี่เลี้ยงลูกเสือกองรอยพิเศษและนายหมูลูกเสือ 37,990     37,990      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  2/2563 

30 โครงการเขาประจํากองและอยูคายพักแรม 164,170   164,170    นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  2/2563 

31 โครงการรบัเตรียมลูกเสือวิสามัญประดับแถบ 2 สี 36,000       36,000      นายปรัชญา  มะลิหวล งานกิจกรรมฯ  1/2564

งานสวัสดิการนกัเรียน นักศึกษา -      -           264,100  -       264,100    

32 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณทําความสะอาดโรงอาหาร 15,000     15,000      น.ส.สมาพร  ไชยเฉลิม งานสวัสดิการฯ  1/2564

33 โครงการตรวจสุขภาพคณะครูลูกจางประจําและเจาหนาที่ในสถานศึกษา 2,000       2,000        น.ส.สมาพร  ไชยเฉลิม งานสวัสดิการฯ  1/2564



งปม. เรียนฟรี 15 ป บกศ. อื่น ๆ

ระยะเวลา

ดําเนินการ

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2564 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ที่ โครงการ
ประเภทเงินท่ีใช

รวม ผูรับผิดชอบ หนวยงาน

ภาคผนวก  ง

34 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑประจําหองพยาบาล 60,000     60,000      น.ส.สมาพร  ไชยเฉลิม งานสวัสดิการฯ  1/2564 

35 โครงการบริจาคโลหิตนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศกึษา 2,000       2,000        น.ส.สมาพร  ไชยเฉลิม งานสวัสดิการฯ  1/2564 

36 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจําป 2,000       2,000        น.ส.สมาพร  ไชยเฉลิม งานสวัสดิการฯ  1/2564 

37 โครงการจัดซื้อเครื่องใชครัวเรอืน 40,000     40,000      น.ส.สมาพร  ไชยเฉลิม งานสวัสดิการฯ  1/2564 

38 โครงการจัดซื้อภาชนะสําหรับใสอาหารประจําโรงอาหาร 143,100   143,100    น.ส.สมาพร  ไชยเฉลิม งานสวัสดิการฯ  2/2563 

งานปกครอง -      -           106,000  -       106,000    

39 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม 40,000     40,000      นายลิขิต  เลิศธัญญาลักษณ งานปกครอง  1/2564

40 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก 5,000       5,000        นายลิขิต  เลิศธัญญาลักษณ งานปกครอง  1/2564

41 โครงการตอตานยาเสพติด 5,000       5,000        นายลิขิต  เลิศธัญญาลักษณ งานปกครอง  1/2564

42 โครงการพัฒนาคุณธรรมและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา 2/2563 8,000       8,000        นายลิขิต  เลิศธัญญาลักษณ งานปกครอง  2/2563

43 โครงการพัฒนาคุณธรรมและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา 1/2564 8,000       8,000        นายลิขิต  เลิศธัญญาลักษณ งานปกครอง  1/2564

44 โครงการศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเจาหนาที่งานปกครอง 40,000     40,000      นายลิขิต  เลิศธัญญาลักษณ งานปกครอง  2/2563 

งานครูท่ีปรึกษา -      -           35,000    -       35,000      

45 โครงการครูออกเยี่ยมบาน บานเชา หองพัก ที่อยูอาศัยผูเรยีน 35,000     35,000      นายสุรชัย  ศรยีางนอก งานครูที่ปรึกษา  1/2564

46 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ 32,320     32,320      นายสุรชัย  ศรยีางนอก งานครูที่ปรึกษา  2/2563 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน -      -           100,000  8,000    108,000    

47 โครงการจิตอาสา กยศ. ทําความสะอาดสถานที่ภายในวิทยาลัย น.ส.ปรมาภรณ  วรชมพู งานแนะแนวฯ  1/2564

48 โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะสําเรจ็การศึกษา ปการศกึษา 2563 20,000     20,000      น.ส.ปรมาภรณ  วรชมพู งานแนะแนวฯ  2/2563

49 โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพของ 20,000     20,000      น.ส.ปรมาภรณ  วรชมพู งานแนะแนวฯ  2/2563

ผูสําเร็จการศกึษา ปการศึกษา 2563

ไมใชเงิน



งปม. เรียนฟรี 15 ป บกศ. อื่น ๆ

ระยะเวลา

ดําเนินการ

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2564 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ที่ โครงการ
ประเภทเงินท่ีใช

รวม ผูรับผิดชอบ หนวยงาน

ภาคผนวก  ง

50 โครงการประชุมผูปกครอง นักเรยีน นักศึกษากูยืมกองทุนเงิน กยศ. 8,000     8,000        น.ส.ปรมาภรณ  วรชมพู งานแนะแนวฯ  1/2564

51 โครงการมอบทุนการศึกษาเด็กเกง เด็กดีศรอีาชีวศกึษา 10,000     10,000      น.ส.ปรมาภรณ  วรชมพู งานแนะแนวฯ  1/2564

52 โครงการ Open House เปดบานสูตลาดแรงงาน 2020 50,000     50,000      น.ส.ปรมาภรณ  วรชมพู งานแนะแนวฯ  2/2563 

-      979,990    841,120  8,000    1,829,110  รวมเปนเงินทั้งสิ้น



ภาคผนวก  จ

 - โครงการฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา



งปม. เรียนฟรี 15 ป บกศ. อื่น ๆ

1 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 18,000        18,000      นางสุจารี  พงษกุลสิริ งานวางแผนฯ  2/2563 

2 โครงการจัดทํารายงานประจําปของวิทยาลัย 28,000        28,000      นางสุจารี  พงษกุลสิริ งานวางแผนฯ  2/2563

3 โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินและรับรองคณุภาพสถานศกึษา 129,660      129,660    นายทวี  ไชยโคตร งานประกันฯ  2/2563 

ดานการอาชีวศกึษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟก APACC

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําขอมูล APACC 300,000      300,000    นายทวี  ไชยโคตร งานประกันฯ  2/2563 

5 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 52,850        52,850      นายทวี  ไชยโคตร งานประกันฯ  2/2563 

6 โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐและงานวิจัยในระดับสถานศกึษา 50,000        50,000      นายดนัย  สีออนนอก งานวิจัยฯ  2/2563

7 โครงการสนับสนุนแขงขันสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับอศจ. 30,000        30,000      นายดนัย  สีออนนอก งานวิจัยฯ  2/2563

8 โครงการสนับสนุนการแขงขันสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาค 30,000        30,000      นายดนัย  สีออนนอก งานวิจัยฯ  2/2563

9 โครงการสนับสนุนการแขงขันสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับชาติ 20,000        20,000      นายดนัย  สีออนนอก งานวิจัยฯ  2/2563

10 โครงการอบรมใหความรูการจัดทําสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 15,810        15,810      นายดนัย  สีออนนอก งานวิจัยฯ  2/2563 

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 80,000        80,000      นายดนัย  สีออนนอก งานวิจัยฯ  2/2563

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานหองเรียนออนไลน Tinkercad ในการ 7,810         7,810        นายตฤน ขันโคกกรวด งานศูนยขอมูลฯ  2/2563

ตอวงจรควบคุมและออกแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องตน

13 โครงการอบรมการจัดทําขอมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความ 8,130         8,130        นายตฤน ขันโคกกรวด งานศูนยขอมูลฯ  2/2563

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั

14 โครงการปรับปรุงระบบเครือขายในอาคารสํานักงาน 90,000        90,000      นายตฤน  ขันโคกกรวด งานศูนยขอมูลฯ  2/2563 

15 โครงการลดปญหานักเรียนออกกลางคนัโดยใชระบบ EDR on Cloud Sever, 4,080,000    4,080,000  นายตฤน  ขันโคกกรวด งานศูนยขอมูลฯ  2/2563 

EDR Smart Phone เปนเคร่ืองมือ

-        220,000      4,720,260   -       4,940,260  

 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2564 

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

ที่ โครงการ
ประเภทเงินท่ีใช

รวม ผูรับผิดชอบ หนวยงาน
ระยะเวลา

ดําเนินการ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

ภาคผนวก  จ

 



ภาคผนวก  ฉ

 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564












