


แบบฟอรม  1                

คํานํา 
  
 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2554 แบบมุงเนนผลงาน เนนใหสถานศึกษา   
มีการดําเนินงานโดยใชรูปแบบการบริหารและจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based 
Management)มีการกําหนดแผนงานบริหารโดยการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษารวมทั้งมี
การกระจายอํานาจใหบุคลากรของสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ตลอดจนมีการดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและแผนงานที่
โปรงใสตรวจสอบไดบรรลุผลสําเร็จในการบริหารงานและการดําเนินงานดานตางๆมีการเผยแพร
สารสนเทศผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตอสาธารณชนและผูมีสวนเกี่ยวของใหไดมาตรฐาน
การประกันคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษา  
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 แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

ฝายบริหารทรัพยากร 
ฝายพัฒนากิจการ 
นักเรียน-นักศึกษา 

 

ฝายวิชาการ 
ฝายแผนงานและ
ความรวมมือ 

 

งานบริหารงานทั่วไป 

 

งานบุคลากร 

 

งานการเงิน 

 

งานการบัญชี 

 

งานพัสดุ 

 

งานอาคารสถานที่ 

งานวางแผนและ 
งบประมาณ 

งานศูนยขอมูล 
สารสนเทศ 

 

งานความรวมมือ 

งานวิจัยพัฒนานวตักรรม
และสิ่งประดิษฐ 

งานประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

งานสงเสริมผลิตผล 
การคา และประกอบธุรกิจ 

งานกิจกรรม 
นักเรียน-นักศึกษา 

 

งานครูท่ีปรึกษา 

 

งานปกครอง 

งานแนะแนวอาชีพ 
และการจัดหางาน 

งานสวัสดิการ 
นักเรียน- นักศึกษา 

งานโครงการพิเศษ
และการบริการ 

 

งานประชาสัมพันธ 

 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 

งานวัดผลและ 
ประเมินผล 

งานวิทยบริการ 
และหองสมุด 

งานอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี 

งานสื่อการเรียน 
การสอน 

 

งานทะเบียน 
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป 
ฝายบริหารทรัพยากร 

นางสุวรรณา พงษศรีศุภกร 
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน

 

ฝายวิชาการ 
วาที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง 
ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

นางพรทิพา บํารุงรัตน 

 

นายวีระพงษ พฤกษชาติ 

 

นางเพ็ญประภา อุษาวิโรจน 

 

นางสมไทย ศิริเมร 

 

นายไพโรจน ชาติอาษา 

 

นายสุรเชษฐ พรมมิจิตร 

 

นางสาวจิราวัลย ไพบูลย 

 

นายดํารง จินตศิริกูล 

 

นายทีฆายุ ดิษสุธรรม 

 

นายกฤษณ ทองคํา 

 
นายนุกูล  แกวกลม 

 

นายวิรัชช  เกตุงาม 

 

นางนิชาภา โอบนิธิพงษ 

 

นางสาวนิรมล รักษาวงษ 

 

นายปรีชา ถิรประภาพร 

 

นายกิตติศักดิ์  หวงมิตร 

 
นางนงลักษณ สุทธถิวิลบุญ 

 

นางบุษกร อิศรเดช 

 

แผนกวิชา 

 
นายสิทธิชัย จันทรพัฒนพงษ 

 
นางสาววราภรณ วงศไตรรัตน 

 
นางสาวอรุณแกว ลธีรรมชโย 

 

นางพรรณรี  ทองคํา 

 

นายธานี  กิมทรง 
 

 

นายหนู  ปนแกว 
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นายประภาส พวงชื่น 
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

วาที่รอยตรีธีรวัฒน  แกลวกลา 
แผนกวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง 

นายธัญญพัฒน  กิตติโพธิกลาง 
แผนกวิชาไฟฟากําลัง 

นายณรงค  โมลี 
แผนกวิชาโลหะการ 

นายเจริญ  ศรีแสง 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 

นายปรีชา  แดงคํา 
แผนกวิชากอสราง 

นายวิชาญ พุมเจริญ 
แผนกวิชาเคร่ืองกล 

นายประกิต  ปอคูสุวรรณ 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายสมคิด  อาจเอื้อ 
แผนกวิชาปโตเคมี 

นายดํารง จินติริกูล 
แผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม 

 

นายธนันวัฒน  จิตรวิโรจน 
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

นางสาวกันยา ดานประเสริฐ 
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

นางวิภาวรรณ  รวมชาติ 
แผนกวิชาการตลาด 

นางกิติมา รักษปญญา 
แผนกวิชาบัญชี 

นางสาวนวรัตน สาหรายทอง 
แผนกวิชาการเลขานุการ 

นางผองใส ยอดดํารงค 
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

นางศลิษา ภิรมยรัตน 
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 

นางเถาวัลย คําพุฒ 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

นางนิชาภา โอบนิธิพงศ 
แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 

นางจุฬารัตน แสงงามปลั่ง 
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

นางอติณัช  แสนยศ 
แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ 

นางเพทาย คํานวณ 
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 

นางสาววราภรณ วงศไตรรัตน 
หมวดวิชาคณิคศาสตร 

นางแสงสุรีย  ถนอมพุดซา 
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

นางสิริมล ธีระประทีป 
หมวดวิชาสังคมศึกษา 

นายสิทธิชัย จันทรพัฒนพงษ 
แผนกวิชา  Central Lab 

นายปรีดา  คมกลา 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

นางสาวศุภเกศ บวรศรีไผท 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร 

 
หมวดวิชา ภาษาไทย 

 
หมวดวิชา สุขศึกษาและพลานามัย 

แผนกวิชา 
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แบบฟอรม 4 
 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศนการอาชีวศึกษา  
          สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา   เปนองคกรหลักในการจัดการอาชีวศกึษาและฝกอบรม
วิชาชีพใหประชาชนอยางทั่วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน  และจัดการองคความรูตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ  สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
พันธกิจการอาชีวศึกษา 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชพีทกุระดับอยางทัว่ถึงและเสมอภาค 
2 .สรางการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  
3. วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาและถายทอดเทคโนโลย ี เพื่อการประกอบวิชาชีพและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 
 
                                                                                                                                   ปรับปรุง 5 ก.พ. 2550  
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รางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดระยอง 
 
(ผลจากการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อทบทวนยทุธศาสตรการพัฒนาจังหวัดระยอง ปงบประมาณ 2553 

ระหวางวันท่ี 1-2 ธันวาคม 2551) 
วิสัยทัศนจังหวัดระยอง 
“เปนแหลงอุตสาหกรรม ผลติสินคาเกษตรกรรม การทองเท่ียวที่อยูรวมกับชุมชนภายใตการพัฒนาอยางยั่งยืน” 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  
“เปนแหลงอุตสาหกรรมของภูมิภาคที่ไดมาตรฐานดานความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม และสามารถอยูรวมกับ
ชุมชน สังคมไดอยางยั่งยืน” 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
“เปนแหลงผลติสินคาและผลิตภัณฑเกษตรกรรมที่ไดมาตรฐานสามารถสรางและขยายโอกาสทางการตลาด
ได” 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
“พัฒนาและฟนฟูการทองเท่ียว (ระยอง) อยางยั่งยืน” 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  
“สรางเสริมสังคม (ระยอง) ใหมีคุณธรรมนาํความรู สูการดํารงชวีิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  
“เปนแหลงอุตสาหกรรมของภูมิภาคท่ีไดมาตรฐานดานความปลอดภยัตอสิ่งแวดลอม และสามารถอยูรวมกับ
ชุมชน สังคมไดอยางยั่งยืน” 
 
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
1. เปนแหลงอุตสาหกรรมทีม่ีมาตรฐานของภูมิภาค ดานความปลอดภยัตอสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน 
2. เปนแหลงอุตสาหกรรมทีส่ามารถอยูรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน (ปราศจากการตอตานและความขดัแยง มี
ความสมานฉนัท โดยอยูบนพื้นฐานของสิง่แวดลอมมีความปลอดภัย ชุมชนนาอยู และสังคมอยูดีมสีุข) 
 
กลยุทธ/ยุทธศาสตร 

1. สงเสริม เผยแพรประชาสัมพันธ และติดตาม ประเมินผล ใหสถานประกอบการอุตสาหกรรมมกีารใช
เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)  

2. สงเสริม และตดิตาม ประเมนิผล โรงงานอุตสาหกรรมในสวนกระบวนการผลิตมผีลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ใหไดรับมาตรฐาน ISO 14001 และ มอก. 18000 

3. สงเสริม ผูประกอบการใหมีการจัดทําระบบปรัชญาธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ 
และโครงการการอนรุกัษ และฟนฟูส่ิงแวดลอมของภาคอุสาหกรรม อ่ืนๆ  

4. สงเสริมการจดัการ และตดิตาม ประเมินผล การใชประโยชนที่ดินในภาคอุตสาหกรรมใหเปนไปอยาง
เหมาะสม 

5. ศึกษาวจิัย การจัดการ การอนรุักษ และการฟนฟูสิ่งแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบจากกระบวนการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม  

6. เสริมสรางการปองกัน และแกไขปญหาอุบตัิภัยไดอยางเปนระบบ 
7. สงเสริมการพฒันาขีดความสามารถของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจ

ชุมชนใหแขงขันไดในเชิงธรุกจิ (เพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันใหกับผูประกอบการ SMEs ใน
จังหวัดระยอง:การเสริมสรางผูประกอบการ SMEs รายใหม) 

 



 
 

7

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
“เปนแหลงผลติสินคาและผลิตภัณฑเกษตรกรรมที่ไดมาตรฐานสามารถสรางและขยายโอกาสทางการตลาด
ได” 
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรตามระบบ  GAP, COC และ GMP   
2. การสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตร ผลิตภัณฑเกษตร(อาทิเชน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) 
3. การเขาถึงการบริการภาครัฐดานเงินทุนและวิชาการของเกษตรกร 
4. การพัฒนาทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตร และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของเกษตรกร 
5. การถายทอดเทคโนโลยเีกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. การสรางและขยายเครือขายการตลาดทั้งในและตางประเทศ  
7. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

กลยุทธ/ยุทธศาสตร 
1. สงเสริม วิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิต การตลาด การจัดการที่ไดมาตรฐานสูเกษตรกร 
2. พัฒนาการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา  พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ  พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ใหอยูดีมีสุข 
3. พัฒนาและกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  สนับสนุน  เพิ่มผลผลิตและมูลคาสินคาเกษตร 
4.  สรางและขยายเครือขายการตลาดสินคาผลิตภัณฑชุมชนและสินคาเกษตร 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
“พัฒนาและฟนฟกูารทองเที่ยว (ระยอง) อยางยั่งยืน” 
 
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

1. แหลงทองเที่ยวเดิมไดรับการฟนฟูและพฒันา 
2. เปนศูนยกลางดานการทองเที่ยวที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน  
3. ปญหาดานการทองเท่ียวในจังหวัดที่มีอยูไดรับการแกไขปรับปรุง 
4. พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม ๆ  
- มีการคมนาคมที่สะดวก (การมีปายบอกทางที่ชัดเจน เปนตน) 
- ความปลอดภยั (อาชญากรรม การคมนาคม)  
5. ประชาสัมพนัธการทองเทีย่วจังหวัดใหเขาถึงกลุมเปาหมาย 

กลยุทธ/ยุทธศาสตร 
1. พัฒนา 

 1.1 การบริหารจัดการดานการทองเทีย่ว 
 1.2 แหลงทองเที่ยวเดิม (เกาะเสม็ด หาดแมรําพึง บานเพ) 

1.3 แหลงทองเที่ยวใหม  
1.4 กิจกรรมการทองเทีย่วใหมๆ  
2. ฟนฟู แหลงทองเที่ยวเดิม 
3. บูรณาการการตลาดและประชาสัมพันธ ระหวาง ภาครฐัและเอกชน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  
“สรางเสริมสังคม (ระยอง) ใหมีคุณธรรมนาํความรู สูการดํารงชวีิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง” 
 
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธ/ยุทธศาสตร 

1. สงเสริมและใหความรู “การดํารงชวีิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
2. สงเสริมใหสังคมระยองตระหนักถึงพัฒนาที่ควบคูกับคุณธรรม มจีิตสํานึกรับผดิชอบตอสังคม/จิต

สาธารณะ 
3. เสริมสรางมาตรปองกนั โดยบูรณาการทกุภาคสวนในการบังคับใชกฎหมาย เพื่อแกไขปญหาในดาน

ตางๆ อาท ิการประชาสัมพนัธใหความรูดานกฎหมาย และบทลงโทษ การอธิบาย/ช้ีแจงผลเสยี/ความ
เสียหายท่ีจะเกดิขึ้นจากการกระทําผิด (เพื่อสราง/กระตุนจิตสํานึก)  

4. สงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมขององคกรชุมชนและภาคีเครือขายใหเกิดความยัง่ยืน 
5. สงเสริมการมสีวนรวมเพื่อการพัฒนาทางสังคมของผูประกอบการ (ภาคอุตสาหกรรม/ทองเท่ียว ฯลฯ)  
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2553-2556 

 

กระทรวงศกึษาธิการ ไดกําหนดระเบยีบวาดวยดารบริหารยุทธศาสตรและบรูณาการการศึกษา พ.ศ.
2552 ข้ึนเพื่อกาํหนดใหทุกจงัหวัดจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาจังหวดั มีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินงาน
การศกึษา มีทศิทางที่ชัดเจน เกิดความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัด จากคณะกรรมการยุทธศาสตรและ
บูรณาการการศึกษาจังหวดั ที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธิการแตงตั้ง 

 

 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง พ.ศ.2553-2556  จัดทําขึ้นระหวางวนัที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ.2552 
ณ หองเกษรา 3 โรงแรมสตารพลาซา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ผูจัดทําประกอบดวย ผูบริหารหนวยงาน
ทางการศกึษา ผูแทนหนวยงานท่ีเกีย่วของในจังหวดัระยองโดยมีสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาระยอง เขต 1  เปน
ฝายเลขานกุาร การดําเนนิงานใชหลักการวางแผน มีการวเิคราะหสภาพแวดลอม โดยใชเทคนคิ SWOT Analysis 
กําหนดเปนวสิัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการและกจิกรรมตามลําดับ 
 

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมการจดัการศึกษา ของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดระยอง พบวา 
หนวยงานทางการศกึษามีปจจัยที่เอื้อ และเปนจุดแข็งในการดําเนนิงาน มากกวาอุปสรรคและจดุออน โดยเฉพาะ
ทางสภาพแวดลอมภายใน มจีุดแข็งดานโครงสราง ผลผลติและการบริการ ประสิทธิภาพทางการเงิน สื่ออุปกรณ 
และการบริหารจัดการ สวนสภาพแวดลอมภายนอก มโีอกาสในดานการคมนาคม และเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ 
ทําใหการขับเคลื่อนการจดัการศึกษาของหนวยงานเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ แตอยางไรก็ตาม ปญหาทางดาน
คุณภาพจากรายงานผลทดสอบการศกึษาแหงชาติ ยังพบวา คะแนนเฉลี่ยยังต่ํากวาเปาหมายในวิชาหลัก ไดแก 
ภาษาไทย คณติศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศกึษาป
ที่ 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6  ประกอบกับผลการประเมินคณุภาพของ สมศ. ในรอบสอง พบวา ยังมีมาตรฐานที่
สมควรไดรับการแกไขดานผูเรียน เรียงลําดับดังนี ้
 

 มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการวเิคราะห คิดสังเคราะห มีวจิารณญาณ มคีวามคิด
สรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 
 

 มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมทีพึ่งประสงค 
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รายงานผล การปฏิบัตงิาน และการใชจายเงินงบประมาณ 2553 
ผลผลิตท่ี 1  ผูสําเร็จการศึกษาระดับวิชาชพี (ปวช.) 
 1.1 ตัวชี้วัด เชงิปริมาณ  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จํานวน     815 คน 
    จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. 1  จํานวน    1,590 คน 
    จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. 2  จํานวน     1,104 คน 
    จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. 3  จํานวน  1,024 คน 
    ความรวมมือของสถานประกอบการ จํานวน     305 แหง 
  1.2  รายงานการเบิกจายงบประมาณ จําแนกตามงบรายจายผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 
  งบบุคลากร 

- เงินเดือนและคาจางประจํา   29,907,768.18 บาท 
งบดําเนนิงาน 

- คาตอบแทน      3,004,100.00 บาท 
- คาใชสอย      3,773,101.75 บาท 
- คาวัสด ุ      6,476,245.81 บาท 
- คาสาธารณูปโภค        771,921.12 บาท 

งบลงทุน 
- คาที่ดินและสิง่กอสราง    -  บาท 

งบเงินอดุหนนุ      27,267,850.00 บาท 
- จายเปนคาจางครู/บุคลากร     8,892,194.00 บาท 
- จายเงินคาสอน,ธุรการ     5,923,640.00 บาท 
- จายเปนคาใชสอย                  1,410,190.32 บาท 
- จายเปนคาวัสดุ      4,814,982.59 บาท 
- จายเปนคาสาธารณูปโภค     2,605,615.30 บาท 
- เงินอุดหนุนโครงการคุณธรรมนําความรู      700,000.00     บาท 
- เงินอุดหนุน(คาอุปกรณ)      2,039,180.00    บาท 
- เงินอุดหนุน (คาเครื่องแบบ)      4,463,100.00 บาท 
- เงินอุดหนุน (คชจ. กิจกรรม)       4,211,350.00 บาท 
- เงินอุดหนุน (หนังสือ)        8,490,000.00  บาท 

งบรายจายอื่น ๆ            บาท 
รวมเงินงบประมาณทั้งหมด    91,104,616.86 บาท 
เงินรายไดสถานศึกษา       6,969,814.43 บาท  
รวมคาใชจายในการสรางผลผลิต  (งปม. + รายได)  98,074,431.29 บาท 
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ผลผลิตท่ี 2  ผูสําเร็จการศึกษาระดับวิชาชพี (ปวส.) 
 

2.1  ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  จํานวน    874 คน 
    จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. 1   จํานวน   1,285 คน 
    จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. 2   จํานวน     985 คน  

  ความรวมมือของสถานประกอบการ  จํานวน    305 แหง 
2.2  รายงานการเบิกจายงบประมาณ จําแนกตามงบรายจายผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. 

  งบบุคลากร 
- เงินเดือนและคาจางประจํา    16,341,521.83 บาท 
- คาตอบแทนพนักงานราชการ              142,920.00 บาท  

งบดําเนนิงาน 
- คาตอบแทน      6,442,983.80 บาท 
- คาใชสอย         886,895.36 บาท 
- คาวัสด ุ      2,137,007.50 บาท 
- คาสาธารณูปโภค        599,998.65    บาท 

งบลงทุน 
- คาที่ดินและสิง่กอสราง    16,000,000.00 บาท 

งบเงินอดุหนนุ 
- เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรยีน          50,000.00 บาท 
- เงินอุดหนุนทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี         42,500.00 บาท 

งบรายจายอื่น ๆ                181,258.48 บาท 
รวมเงินงบประมาณทั้งหมด     42,825,085.62 บาท 
เงินรายไดสถานศึกษา        3,808,287.33 บาท  
รวมคาใชจายในการสรางผลผลิต  (งปม. + รายได)   46,633,372.95 บาท 
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ผลผลิตท่ี 3  ผูรับบริการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ 
 3.1  ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ  จํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ จํานวน 1,479 คน 

3.2 รายงานการเบกิจายงบประมาณ จําแนกตามงบรายจายผลผลิตผูรับบรกิารฝกอบรมและ 
พัฒนาวชิาชีพระยะสั้น 

งบดําเนนิงาน 
- คาใชสอย       27,000   บาท 
- คาวัสด ุ      437,300  บาท  

งบรายจายอื่น ๆ            269,999  บาท 
รวมเงินงบประมาณทั้งหมด     464,300  บาท 

โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชมุชน (Fix it Center)  และการพัฒนาระบบรองรับ 
และตรวจคุณภาพสินคาชุมชน  

ตัวชีวัดเชิงปรมิาณ จัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน         จํานวน 3  ศูนย   
กิจกรรม 1.  ภารกิจที่ 1 ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน         จํานวน        88  คน 
  2.  ภารกิจที่ 2 สุขอนามัยพื้นฐาน         จํานวน        60  คน 
  3.  ภารกิจที่ 3 พัฒนานวัตกรรมถายทอดเทคโนโลยีตอยอด    จํานวน        239 คน  

 รายงานผล การเบิกจายงบประมาณ โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  
 งบดําเนนิงาน 
  - คาตอบแทน                  246,600.00  บาท 
  - คาใชสอย       33,050.00   บาท 
  - คาวัสด ุ                  605,348.94   บาท 
 รวมเปนเงินท้ังสิ้น                  894,998.94   บาท 

โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองการผลติและบริการในสาขาบริการสขุภาพและ
ทองเที่ยว อัญมณี การบริหารจัดการขนสงสินคาและพาณิชยนาวีและอาหาร 
 งบดําเนนิงาน 
  - คาตอบแทน             57,600.00     บาท 
  - คาใชสอย        1,742,812.00 บาท 
  - คาวัสด ุ       1,642,785.00      บาท 
 รวมเปนเงินท้ังสิ้น       3,443,197.00      บาท 
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 ผลงานวิจัยเพือ่ถายทอดเทคโนโลย ี
  จํานวนผลงานและเงินงบประมาณสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 480,000 บาท 
 1.  สารสกัดสมุนไพรยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในตูเสื้อผา   26,140  บาท 
 2.  สเปรดับกลิ่นอับในรองเทาจากสารสกัดน้ํามันหอมระเหย   17,000  บาท 
 3.  เล่ือยยนตอเนกประสงค       10,000  บาท 
 4.  มูล่ีอัตโนมัติ         10,000  บาท 
 5.  ชุดพัฒนาความคิดยางพาราเปลือกมังคุด     25,000  บาท 
 6.  ชุด Tranning ปนจักรยานผลิตไฟฟาแบบพกพา     10,000  บาท 
 7.  อุปกรณสระผมผูปวย        27,510  บาท 
 8.  เครื่องลดน้ําตนไมดวยแรงลม       10,000  บาท 
 9.  พัฒนาเครือ่งปอกไขตม       25,000  บาท 
 10.พัฒนาอุปกรณปอกเปลือกมังคุด      17,350  บาท 
 11.เครื่องแชเครื่องดื่ม เย็นทนัใจ       25,000  บาท 
 12.เครื่องอบผาแบบประหยดัพลังงาน      25,000 บาท 
 13.พัฒนาเตาแกสประหยดัพลังงาน      10,000 บาท 
 14.การศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนการสอนระดับ ปวส.      2,000 บาท 
 15.ปายเปลี่ยนตัวไฟฟานักฟตุบอล       25,000  บาท 
 16.เครื่องติดตามวัตถุ        25,000 บาท 
 17.หุนยนตรับใช         20,000 บาท  
 18.ปายประชาสัมพันธคอมพิวเตอร      25,000 บาท 
 19.เครื่องสงวิทยุกระจายเสยีงผานโทรศัพท     25,000 บาท 
 20.จราจรไฮเทค         20,000 บาท 
 21.หุนยนตปนเสา        15,000  บาท 
 22.เครื่องผาลูกหมาก        20,000 บาท 
 23.ชุดควบคุมอุปกรณไฟฟาผานเครือขายไรสาย     20,000 บาท 
 24.กายภาพบําบัดอัตโนมัต ิ       20,000 บาท 
 25.เครื่องตัดหญาพลังงานแสงอาทิตย      25,000 บาท 
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  แบบฟอรม  6 
วิสัยทัศน  พนัธกิจ   ปรัชญาของสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน 
 วิทยาลัยเทคนคิระยองเปนองคกรมุงพัฒนาและสรางคุณภาพการอาชวีศึกษาสู
มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 
  1.   พัฒนาบริหารการจัดการอาชีวศึกษาใหมีมาตรฐานโดยการกระจายอํานาจการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเสริมสรางเครือขายการจัดการอาชีวศึกษาตลอดจนเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 

2.   พัฒนาผูเรียน    บุคลากร    และกําลังคน     ดานวิชาชีพในทองถ่ินใหมีความรู  
และมีทักษะทางวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นอยางหลากหลายและตอเนื่อง สงเสริมการพัฒนานวตักรรม  
และเทคโนโลยีทางอาชีพ  แสวงหาความรวมมือจากองคกรภายนอก 
  3.   มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสงผลไปสูความเขมแข็งของสถาบัน    และชุมชน           
ใหสอดคลองกับภูมิปญญาของทองถ่ิน 
  4.    สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อปองกันและแกไข
ปญหา     ยาเสพติด   การทะเลาะวิวาท   การพนัน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  สืบสานประเพณีอันดี
งามของทองถ่ิน  ตระหนักในปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม 
 
ปรัชญา 
 สามัคคี  เรียนดี  วินยัเดน เนนคุณธรรม 
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แบบฟอรม  7 
ขอมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัย 

1.  ประวัติวทิยาลัย 
 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ไดทําการเปดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2481 ภายใตช่ือวา        
"โรงเรียนชางไมระยอง "ซ่ึงปจจุบันเปนที่ตั้งของโรงพยาบาลระยอง ตอมาไดยายมาตั้งอยู                        
ที่เลขที่ 086/13  ถ.ตากสินมหาราช  ต.ทาประดู อ.เมือง  จ.ระยอง  โดยมีเนื้อที่ 5 ไรเศษ และไดซ้ือที่ดิน
เพิ่มเปน 76 ไร 2 งาน 74 ตารางวา ในป พ.ศ.2509 ไดรวม " โรงเรียนการชางสตรีระยอง "  เขาไวดวยกัน
และใชช่ือวา " โรงเรียนการชางระยอง " ในป พ.ศ.2520 ไดรับการเปลี่ยนชื่อเปน  " โรงเรียนเทคนิค
ระยอง " อีก 3 ป ตอมา คือ วันที่ 1 เมษายน 2523 ไดรับการยกฐานะเปน  " วิทยาลัยเทคนิคระยอง "                
มาจนถึงปจจุบัน 
 ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคระยองไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  พ.ศ.  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พ.ศ.  2546 
 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา 

อุตสาหกรรม เครื่องกล(ชางยนต) 
ชางเครื่องมือกลและซอมบํารุง 
ชางโลหะการ 
ชางไฟฟากําลัง 
ชางอิเล็กทรอนิกส 
ชางกอสราง 

พาณิชยกรรม การบัญชี 
การขาย 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
เลขานุการ 

คหกรรม คหกรรมศาสตร 
อาหารและโภชนาการ 
ผาและเครื่องแตงกาย 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การโรงแรม 
การทองเที่ยว 
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หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 

ประเภทวิชา สาขาวิชา 
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครื่องกล(ชางยนต) 
เทคนิคการผลิต 
เทคนิคโลหะ 
ไฟฟากําลัง 
อิเล็กทรอนิกส 
เทคนิคคอมพิวเตอร 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
กอสราง 
เครื่องมือวัดและควบคุม 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
เคมีอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมี 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

บริหารธุรกิจ บัญชี 
ตลาด 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
การเลขานุการ 
การจัดการโลจิสติกส 

คหกรรม อาหารและโภชนาการ 
เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การโรงแรมและการบริการ 
การจัดการธุรกิจทองเที่ยว 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.  ขนาดและที่ต้ัง 
 วิทยาลัยเทคนิคระยอง  ตั้งอยูที่เลขที่ 086/13 ถ.ตากสินมหาราช ต.ทาประดู อ.เมือง จ.ระยอง  
โดยมีเนื้อที่ 5 ไรเศษ และไดซ้ือที่ดินเพิ่มเปน 76 ไร 2 งาน 74 ตารางวา 
 
3.  แผนที่แสดงที่ต้ังโรงเรียน 
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 4.  สภาพชุมชน 
 สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง  เปนแหลงทองเที่ยวเพราะมีความงามของธรรมชาติ  เปน
แหลงผลิตอาหารทะเล  เปนแหลงปลูกผลไมเมืองรอนที่มีคุณภาพ  และเปนที่ตั้งของโครงการพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  ซ่ึงเปนเขตเศรษฐกิจแหงใหมของประเทศ 
 วิทยาลัยเทคนิคระยอง  ตั้งอยูใกลสถานที่ราชการ  คือ โรงเรียนประจําจังหวัด ที่วาการอําเภอ
เมือง        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สํานักงานที่ดินจังหวัด  ชุมชนสัมฤทธ์ิ  ชุมชนมุสลิมปากคลอง                 
ชุมชนทางไผ    มีอาชีพคาขายขนาดเล็ก  รับจาง  และทําสวนมะมวง  พุทรา  ประมง  แพปลา  สภาพ
เศรษฐกิจปานกลาง     ชุมชนมีความสัมพันธกับวิทยาลัยคอนขางดี  และมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
































































































































































































































