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ค าน า 

 

  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  เป็นเครื่องมือส าคัญของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ                     
เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการและยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมอบให้หน่วยงาน
ในสังกัดทุกหน่วยงาน ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบั ติราชการประจ าปี  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ                         
เป็นไปตามยุทธศาสตร์  นโยบายของรั ฐบาล  กระทรวง ศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ                 
ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ส าม า ร ถ ค ว บ คุ ม ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ใน ก า ร บ ริ ห า ร ง า น อ า ชี ว ศึ ก ษ า                                         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
 

  วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                      
โดยจัดท าขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในวิทยาลัย ฯ ซึ่งมุ่งเน้นการใช้เงินงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา และถูกต้องตามระเบียบ                     
ทางราชการ ท้ังนี้ แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ยังถือเป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 

 

  ท้ายนี้ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลเพื่อใช้จัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ เล่มนี้ขึ้น จนส าเร็จครบถ้วน 
 
          

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
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  ส่วนที่  1 
บทน า 

 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ ์
วิสัยทัศน 
 มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพในระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพในระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
3. บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
4.   ร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
5.   พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6.  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการจัดท านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  เพื่อการ

พัฒนาท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
อัตลักษณ์ 
 เรียนรู้งาน  ทักษะเด่น  เน้นจิตอาสาเอกลักษณ์ 
 ฝึกทักษะ อาชีวะบริการ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
Keangkhro Industrial and Community Education College 
ที่ต้ังสถานศึกษา  189 หมู่ท่ี 3 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ  ต าบลช่องสามหมอ  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 36150 
โทรศัพท์ 044-882239 
โทรสาร  044-882239 
เว็บไซต์  www.kec.ac.th 
อีเมล์  kaengkhor36150@gmail.com 
เนื้อที่ของสถานศึกษา  เนื้อที่ 30 ไร่ 97 ตารางวา 
มีอาคาร  รวมท้ังส้ิน   16 หลัง จ านวน....41......ห้อง   

1. อาคารอ านวยการ 3 ช้ัน  จ านวน 1 หลัง   
2. อาคารช่ัวคราว   จ านวน 1 หลัง   
3. อาคารวิทยบริการ   จ านวน 1 หลัง 
4. อาคารโรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน จ านวน 1 หลัง 
5. อาคารพัสดุกลาง   จ านวน 1 หลัง 
6. อาคารวิทยบริการ   จ านวน 1 หลัง 
7. อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จ านวน 1 หลัง 
8. อาคารอุตสาหกรรม   จ านวน 1 หลัง 
9. อาคารหอประชุม   จ านวน 1 หลัง 
10. อาคารการโรงแรม    จ านวน 1 หลัง 
11. อาคารห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 1 หลัง 
12. บ้านพักผู้อ านวยการ   จ านวน 1 หลัง 
13. บ้านพักรองผู้อ านวยการ  จ านวน 1 หลัง 
14. อาคารบ้านพักครู   จ านวน 2 หลัง 
15. อาคารโรงอาหาร   จ านวน 1 หลัง 
16. ป้อมยามรักษาการณ์   จ านวน 1 หลัง     

 

http://www.kec.ac.th/
mailto:kaengkhor36150@gmail.com
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นายบัณฑิต  ยิ้มน้อย 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชพีแก้งคร้อ 

นายธรรมนูญ  ทองจันทร ์

รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ 
นายธีรวุฒิ  เต็มบุญ 

รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการ ฯ 
นายสุริยพงค์  อึ้งประสูตร 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายธรรมนูญ  ทองจันทร ์

รองผู้อ านวยฝา่ยบริหารทรัพยากร 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย 

นางอุไรรัตน์  ดิเรกศรี 

หัวหน้างานบริหารงานทัว่ไป 

นายอรรคพล  ประเสริฐ 

หัวหน้างานบุคลากร 

นางสมบัติ  พรธิอั้ว 

หัวหน้างานการเงิน 

นายภานุมาตร์  งอยผาลา 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่

นางฉลองขวัญ   ยืดยาว 

หัวหน้างานบัญชี 

นางรุ่งอรุณ  แสนวา 

หัวหน้างานทะเบียน 

นายอรรถโกวิท  จิตรเกาะ 

หัวหน้างานพัสดุ 

นางสาวสุพิชชา  วรจิต 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

นายนฤนาท  ปะวัดสา 

หัวหน้างานกิจกรรม ฯ 

นางอาทิตยา  สลิดชัย 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

นางสาวนิศรา  เวียงค า 

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

นางสาวชุลีพร  คนสมบูรณ์ 

หัวหน้างานปกครอง 

นายอนุชา  กุลจ าเรญิ 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

นางสาวอรุณี  ปานเนาว์ 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

นายมงคล  แผลงศาสตรา 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

นายอนันต์  โมธรรม 

หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ 

นางสาวจันทร์ฉาย  เหม็งกุล 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า ฯ 

นางฉลองขวัญ  ยืดยาว 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ ฯ 

นางสาวกัญฐณา  เชื้อเมือง 

หัวหน้างานความร่วมมือ 

นายอนันต์  โมธรรม 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นางสาวจรีพร  วงศ์ชัยเพ็ง 

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

นายโกสินทร์  ไชยมงคล 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร ฯ 

นางสาวธนพร  ชื่นบุญช ู

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

นางสาวกัญฐณา  เชื้อเมือง 

หัวหน้างานอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี 

นายวัชรากร  กฤษณา 
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

จ านวน 7 แผนก 



4 
 

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ข้อมูลบุคลากร  
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ข้าราชการ รวม  16  คน       (ข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือน) 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

ผู้บริหาร     

1.นายบัณฑิต  ยิ้มน้อย ปริญญาโท ผู้อ านวยการ 1.เครื่องปรับอากาศ 
2.ระบบอากาศในงานอุตสาหกรรม 

 

2.นายสุริยพงค ์ อึ้งประสูตร ปริญญาโท รองผู้อ านวยการ 

1.เครื่องท าความเย็น 
2.การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 
3.การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 
4.เครื่องปรับอากาศ 

 

3.นายธรรมนูญ  ทองจันทร์ ปริญญาโท รองผู้อ านวยการ 1.เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น 
2.ลับคมเครื่องมือตัด 

 

4.นายธีรวุฒิ  เต็มบุญ ปริญญาโท รองผู้อ านวยการ   
ครูผู้สอน 
5.นางสาวจรีพร  วงศ์ชัยเพ็ง ปริญญาโท ครู คศ.3 1.ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

2.กฎหมายแรงงาน 
3.กฎหมายพาณิชย์ 
4.ชีวิตกับสังคมไทย 
5.กฎหมายแรงงานและการ
ประกันสังคม 
6.กฎหมายธุรกิจ 

-หัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล 
-หัวหน้าผู้ประสาน  
งานสถานศึกษาคุณธรรม 

6.นายพรเทพ   วงศ์ชัยเพ็ง ปริญญาโท ครู คศ.3 1.คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 
2.คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 
3.สถิติการทดลอง 
4.การวิจัยเบ้ืองต้น 
5.คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
6.คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 
7.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 

-หั ว ห น้ า แ ผ น ก วิ ช า ส า มั ญ
สัมพันธ์ 
 

7.นางรุ่งอรุณ   แสนวา ปริญญาตร ี ครู คศ.2 1.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.กฎหมายคอมพิวเตอร์ 
3.คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ 
4.การขายเบ้ืองต้น 
5.พิมพ์อังกฤษเบ้ืองต้น 
6.หลักการเขียนโปรแกรม 
7.เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
8.ระบบรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
9.การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

-หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-หัวหน้างานทะเบียน 
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ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

8.นางสมบัติ   พรธิอั้ว ปริญญาโท ครู คศ.2 1.ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
2.งานแม่บ้านโรงแรม 
3.งานส่วนหน้าโรงแรม 
4.แกะสลักผักและผลไม ้
5.อาหารเพ่ือสุขภาพ 
6.การจัดดอกไม้ 
7.โครงงาน 
8.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 
9.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

-หั ว ห น้ า แ ผ น ก วิ ช า          
การโรงแรม 
-หัวหน้างานการเงิน 

9.นางอาทิตยา   สลิดชัย ปริญญาตร ี ครู คศ.2 1.ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  
2.การเขียนภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 
3.ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม
เพื่อการท างาน 
4.ภาษาอังกฤษส าหรับงานช่าง
อุตสาหกรรม 
5.ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
6.การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ
ดิจิทัล 
7.ภาษาอังกฤษธุรกิจเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
8.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
9.กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 

-หัวหน้างานครูที่ปรกึษา 

10.นายอรรคพล  ประเสริฐ ปริญญาตร ี ครู คศ.1 1.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2.โครงงาน 
3.หน่วยประมวลผลและอุปกรณ์ต่อ
พ่วงในระบบสมองกล 
4.กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 
5.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 
6.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

-หั วหน้ า แผนกวิ ช า ช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ 
-หัวหน้างานบุคลากร 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

11.นางสาวอรุณี  ปานเนาว์ ปริญญาตร ี ครู คศ.1 1.การเป็นผู้ประกอบการ 
2.การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 
3.การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 
4.หลักการบัญชีเบื้องต้น 2 
5.การบัญชีช้ันสูง 2 
6.โครงการ 
7.กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 

-หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
-หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และศึกษาต่อ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

12.นางอุไรรัตน์  ดิเรกศรี ปริญญาตร ี ครู คศ.1 1.ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
2.ภาษาไทยธุรกิจ 
3.พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
4.ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

-หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป 

13.นายอรรถโกวิท  จิตรเกาะ ปริญญาตร ี ครู คศ.1 1.โครงงาน 
2.กรรมวิธีการผลิต 
3.ผลิตชิ้นสว่นดว้ยเครื่องมือกล 1 
4.กลศาสตร์วิศวกรรม 
5.ความแข็งแรงของวัสดุ 
6.ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
7.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

-หัวหน้าแผนกวิชาช่างกล
โรงงาน 
-หัวหน้างานพัสดุ 
 

14.นายมงคล  แผลงศาสตรา ปริญญาตร ี ครู คศ.1 1.งานส่งก าลังรถยนต ์
2.งานไฟฟ้ารถยนต ์
3.โครงงาน 
4.งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น 
5.เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
6.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

-หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
-หั ว หน้ า ง าน ว า ง แผนแล ะ
งบประมาณ 

15.นายอนันต์  โมธรรม ปริญญาตร ี คร ู 1.งานเครื่องยนต์ดีเซล 
2.งานเครื่องล่างรถยนต์ 
3.ความแข็งแรงของวัสดุ 
4.งานเขียนแบบช้ินสว่นเครื่องกล
ด้วยคอมพิวเตอร ์
5.งานปรับอากาศยานยนต ์
6.โครงงาน 
7.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

-หั ว ห น้ า ง า น วิ จั ย พั ฒ น า 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ ์
-หั ว ห น้ า ง า น ศู น ย์ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ 

16.นายโกสินทร์  ไชยมงคล ปริญญาตร ี ครู คศ.1 1.งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
2.โครงงาน 
3.คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 
4.งานวัดละเอียด 

-หั วหน้ า แผนกวิ ช า เทคนิ ค
พื้นฐาน 
-หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

5.การออกแบบเครื่องจักรกล 
6.เขียนแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
7.เทคนิคการประมาณราคา 
8.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

 

 
ลูกจ้างประจ า รวม....-......คน     (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

     
     
     
     

 

พนักงานราชการ รวม   6   คน     (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.นางสาวชุลีพร  คนสมบูรณ์ ปริญญาตร ี คร ู 1.วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
2.วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
อาชีพธุรกิจและบริการ 
4.วิทยาศาสตรง์านไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์และการส่ือสาร 
5.วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและ
บริการ 
6.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 

-หัวหน้างานปกครอง 

2.นางฉลองขวัญ  ยืดยาว ปริญญาตร ี คร ู 1.พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 
2.การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี 
3.โครงงาน 
4.โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี 
5.กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 1 

-หัวหน้างานประกัน 
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
-หัวหน้างานบัญชี 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

3.นางสาวกัญฐณา  เชื้อเมือง ปริญญาโท คร ู 1.การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 
2.การบัญชีอุตสาหกรรม 
3.การบัญชตี้นทุน 2 
4.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 
5.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

-หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาค ี
-หัวหน้างานความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สอนวิชา 

4.นายธงชัย  ชาบุดศรี ปริญญาตร ี คร ู 1.โปรแกรมฐานข้อมูล 
2.การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
3.คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร ์
4.การพัฒนาเว็บด้วยภาษา
เอชทีเอ็มแอล 
5.ระบบฐานข้อมูลและการ
ออกแบบ 
6.การวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงวัตถุ 
7.การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
8.การโปรแรมเชิงวัตถุด้วย
เทคโนโลยีจาวา 
9.โครงงาน 

-หั ว ห น้ า แ ผ น ก วิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.นายอนุชา  กุลจ าเริญ ปริญญาตร ี คร ู 1.งานส่งก าลังรถยนต์ 
2.งานไฟฟ้ารถยนต์ 
3.งานปรับอากาศรถยนต์ 
4.โครงการ 
5.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 

-หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
 

6.นางสาวสุพิชชา  วรจิต ปริญญาตร ี คร ู 1.คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 
2.ดิจิตอลเบื้องต้น 
3.งานบริการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.โปรแกรมน าเสนองาน 

-หัวหน้างาน ประชาสัมพันธ ์
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

5.ภาษาสอบถามข้อมูลเชิง
โครงสร้างเบื้องต้น 
6.การใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พกพา 
7.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 
8.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการอาชีพ 

 
ลูกจ้างชั่วคราว รวม  44  คน     (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.นายภานุมาตร์  งอยผาลา ปริญญาตร ี ครูพิเศษสอน 1.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
2.งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
3.เขียนแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
4.คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 
5.อบชุบโลหะ 
6.กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 
7.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

-หั ว ห น้ า ง า น อ า ค า ร
สถานที่ 

2.นายนฤนาท   ปะวัดสา ปริญญาตร ี ครูพิเศษสอน 1.เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
2.วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 
3.การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
4.ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 
5.การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยคอมพิวเตอร ์
6.กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 
7.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

-หัวหน้างานกิจกรรม 
 

3.นายสุพจ   พวงอ่อน 
 
 

ปริญญาตร ี
 

ครูพิเศษสอน 
 

1.งานระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
2.โครงงาน 
3.กลศาสตร์วิศวกรรม 
4.งานซ่อมเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนและ
เครื่องยนต์ 
5.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

 
 

-ผู้ ช่ ว ย หั ว ห น้ า ง า น วิ จั ย 
พั ฒ น า  น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
สิ่งประดิษฐ์ 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

4.นางสาวลักษขณา   
นามเหลา 

ปริญญาตร ี ครูพิเศษสอน 1.งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
2.วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 
3.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 
4.วงจรดิจิทลั 
5.กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 
6.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

-ผู้ช่วยหัวหน้า 
งานวางแผนและงบประมาณ 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

5.นางสาวนิศรา  เวียงค า ปริญญาตร ี ครูพิเศษสอน 1.ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  
2.ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อ
การท างาน 
3.ภาษาอังกฤษส าหรับงานช่าง
อุตสาหกรรม 
4.การตลาดเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 
5.ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 
6.การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
7.เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม 
8.กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 
9.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 

-หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา 

6.นางสาวฐิติมา  อุปจันโท ปริญญาตร ี ครูพิเศษสอน 1.เขียนแบบไฟฟ้า 
2.วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 
3.โครงงาน 
4.การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
5.กจิกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

-ผู้ ช่ ว ยหั วหน้ า ง านความ
ร่วมมือ 

7.นางสาวธนพร  ชื่นบุญชู ปริญญาตร ี ครูพิเศษสอน 1.เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
2.วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
3.งานฝึกฝีมือ 
4.งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
5.กลศาสตร์เครื่องมือกล 
6.โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 
7.กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 
8.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 

-หัวหน้างานวิทยบริการ 
และห้องสมุด 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

9.นายวัชรากร  กฤษณา ปริญญาตร ี ครูพิเศษสอน 1.เครื่องเสียง 
2.เครื่องรับโทรทัศน์ 
3.โครงงาน 
4.การอินเทอร์เฟสในระบบสมองกลฝัง
ตัว 
5.ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องตน้ 
6.กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 
7.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 
8.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

-หัวหน้างานสื่อการเรียน
การสอน 

 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 

 
ต าแหน่ง 

 

ปฏิบตัิหน้าที ่

สอนวิชา 
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

10.นายปรีชา  เงินงอก ปริญญาตร ี ครูพิเศษสอน 1.งานฝึกฝีมือ 
2.งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
3.เขียนแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
4.กรรมวิธีการผลิต 
5.ผลิตชิ้นสว่นดว้ยเครื่องมือกล 1 
6.กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 
7.กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 2 

-ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริม
ผ ลิ ต ผ ล ก า ร ค้ า แ ล ะ
ประกอบธุรกิจ 

11.นายกรกฎ  ทวีสัตย์ ปริญญาตร ี ครูพิเศษสอน 1. งานเครื่องยนต์ดีเซล 
2. งานเครื่องล่างรถยนต์ 
3. งานขับรถยนต์ 
4. งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
5. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 
6. กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1   

-ผู้ ช่ วยหั วหน้ า งานครูที่
ปรึกษา 

12.นางสาวจันทร์ฉาย เหม็งกุล ปริญญาตร ี ครูพิเศษสอน 1.ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
2.การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล 
3.กระบวนการจัดท าบัญชี 
4.การบัญชีชั้นกลาง 2 
5.กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 
6.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

-หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าฯ 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

13.นายชิชวัฒน์  นักท านา ปริญญาตร ี ครูพิเศษสอน 1.คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 
2.เพศวิถีศึกษา 
3.พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
4.การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
5.นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 
7.กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ 2 

-ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผล 
และประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สอนวิชา 

14.นายวสันต์  สร้อยกิจ ปริญญาตร ี ครูพิเศษสอน 1.งานเครื่องยนต์ดีเซล 
2.งานเครื่องล่างรถยนต์ 
3.งานส่งก าลังรถยนต์ 
4.งานขับรถยนต ์
5.งานปรับอากาศรถยนต์ 
6.งานประดับยนต ์
7.กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 
8.กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ 2 

-ผู้ช่วยหัวหน้า 
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ 

15.นางสาวสุจิตรา  นารีรักษ์ ปริญญาตร ี ครูพิเศษสอน 1.งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
2.การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
3.การโปรแกรมและควบคุม
ไฟฟ้า 
4.เครื่อมือวัดและวงจรไฟฟ้า 
5.วงจรไฟฟ้า 2 
6.การส่งและจ่ายไฟฟ้า 
7.กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 
8.กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ 2 

-ผู้ช่วยหัวหน้า 
งานโครงการพิเศษ 

14.นางสาววงเดือน  กองกะมุด ปวส. เจ้าหน้าที่  -งานวัดผลและประเมินผล 
-งานส่ือการเรียนการสอน 

15.นางอมรรัตน์ กระทุ่มนอก ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่  -งานการเงิน 

16.นางสาวชุติกาญจน์  ลาสา ปวส. เจ้าหน้าที่  -งานพัสดุ 

17.นายสันตวรรธ  ศรธีนะ ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่  -งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

18.นางสาวสุรีลักษณ์ ศรัทธาพันธ์ ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่  -งานอาคารสถานที ่

19.นางสาวฐิติกาญจน์   
สุทธาวชิรศาสตร์ 

ปวส. เจ้าหน้าที่  -งานวางแผนและ
งบประมาณ 
-งานประกันคุณภาพและ    
  มาตรฐานการศึกษา 

20.นางสาวพิมพ์จันทร ์ปานจ ารูญ ปวส. เจ้าหน้าที่  -งานทะเบียน 

21.นางสาวจุฑามาศ ถวิลรัก ปวส. เจ้าหน้าที่  -งานบุคลากร 

22.นางสาวสริตา  สิมศิรวิัตร ปวส. เจ้าหน้าที่  -งานการเงิน 

23.นางสาววัชรา  หันจันทร์ ปวส. เจ้าหน้าที่  -งานสวัสดิการ 
-งานแนะแนวอาชีพและ 
  ศึกษาต่อ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สอนวิชา 

24.นางสาวศิริวรรณ  พันธ์พาณิชย์ ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่ 
 

-งานโครงการพิเศษ 
-งานครูที่ปรกึษา 

25.นางสาวภัทรียา  แผ่นเงิน ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่  -งานพัฒนาหลักสตูรการจัด 
 การเรียนการสอน 
-งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

26.นางสาวพัชร ี คงชาตรี ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่  -งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม 
 และส่ิงประดิษฐ ์
-งานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
 และประกอบธุรกิจ 

27.นางสาวสายธาร  แสงสะกา ปวส. เจ้าหน้าที่  -งานกิจกรรม 
-งานปกครอง 

28.นางสาวนวลจันทร์   
จันทร์วงษ์ษา 

ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่  -งานบริหารงานทั่วไป 
-งานประชาสัมพันธ์ 

29.นางสาวน้ าฝน  นอกสระ ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่  -งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี

30.นางสาวลออ  วันแต่ง ปวส. เจ้าหน้าที่  -งานบัญช ี
31.นางสาวศิริพร  กุพันล า ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่  -งานการเงิน 
32.นายสมภร  อุปพงษ์ ม.3 นักการภารโรง  -งานอาคารสถานที่ 
33.นายอรัญ  พงศ์อุทธา ปวท. นักการภารโรง  -งานอาคารสถานที่ 
34.นายสุรพงษ์  แกมเงิน ม.3 นักการภารโรง  -งานอาคารสถานที่ 
35.นายมงคล  แผ่นเงิน ม.6 นักการภารโรง  -งานอาคารสถานที่ 
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รวมทั้งสิ้น 
8 
4 
10 
37 
7 
- 

66 
 

รวมทั้งสิ้น 
- 
- 

41 
- 
3 
44 

36.นายศิริ     แผ่นเงิน ม.6 นักการภารโรง  -งานอาคารสถานที่ 
37.นายทองสุข  กล้าหาญ ม.3 พนักงานขับรถ  -งานพัสดุ 
38.นายสมัคร  ศรีแก้ว ม.3 พนักงานขับรถ  -งานพัสดุ 
39.นางสะอาด  ลาสา ป.6 แม่บ้าน  -งานอาคารสถานที่ 
40.นางอุลัย    ศรีแก้ว ป.6 แม่บ้าน  -งานอาคารสถานที่ 
41.นางบุญโฮม  อุปพงษ์ ป.6 แม่บ้าน  -งานอาคารสถานที่ 
42.นายสงกรานต์  แผ่นเงิน ม.6 คนสวน  -งานอาคารสถานที่ 
43.นายสากล  ศรีพุทธา ม.6 ยามรักษาการณ ์  -งานอาคารสถานที่ 
44.นายสมยศ  ทองสิม ป.6 ยามรักษาการณ ์  -งานอาคารสถานที่ 

 

ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
    

ก. ครูผู้สอน     ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน 
วุฒิการศึกษา              จ านวน(คน)      จ านวน(คน)   

- ต่ ากว่า ม.6      -   8 
- ปวช./ม.6      -   4 
- ปวส. / อนุปริญญา     -           10 
- ปริญญาตร ี     28   9 
- ปริญญาโท      7   - 
- ปริญญาเอก      -   -           
 รวม     35          31 

 
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง 
   

ก. ครูผู้สอน          ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน 
        จ านวน (คน)   จ านวน (คน) 

- จ้างดว้ยงบบุคลากร     -   - 
- จ้างดว้ยงบด าเนินงาน     -   - 
- จ้างดว้ยงบเงินอุดหนุน   12           29 
- จ้างดว้ยรายได้อื่น ๆ      -   - 
- จ้างดว้ยงบประมาณโครงการฯ    2   1 
 รวม     14          30                                
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้าราชการ (ผูบ้ริหารและข้าราชการครู)  รวม 16   คน 
 

 

ล าดับ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิ
การศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ 
ต าแหน่ง ฝ่าย/หน้าที่พิเศษ/ธุรการ 

1 นายบัณฑิต          ยิ้มนอ้ย ปริญญาโท ผู้อ านวยการ  
2 นายธรรมนูญ        ทองจันทร ์ ปริญญาโท รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายวิชาการ 
3 นายธีรวุฒิ            เต็มบุญ ปริญญาโท รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

4 นายสุริยพงค ์       อึ้งประสูตร ปริญญาโท รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 
5 นางสาวจรีพร       วงศช์ัยเพ็ง ปริญญาโท คร ู -หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
6 นางรุ่งอรุณ          แสนวา ปริญญาตร ี คร ู -หัวหน้างานทะเบียน 

-หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีฯ 

7 
นางสาวอรุณี        ปานเนาว์ ปริญญาตร ี คร ู -หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 

-หัวหน้าแผนกวิชาการบญัชี 
8 นางอาทิตยา        สลดิชัย ปริญญาโท คร ู -หัวหน้างานครูที่ปรกึษา 
9 นายอรรคพล       ประเสริฐ ปริญญาตร ี คร ู -หัวหน้างานบุคลากร 

-หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
10 นางอุไรรตัน์        ดิเรกศร ี ปริญญาตร ี คร ู -หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
11 นายอรรถโกวิท    จิตรเกาะ ปริญญาตร ี คร ู -หัวหน้างานพัสด ุ

-หัวหน้าแผนกวิชาชา่งกลโรงงาน 
12 นางสมบัติ          พรธิอัว้ ปริญญาโท คร ู -หัวหน้างานการเงิน 

-หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 
13 นายพรเทพ        วงศช์ยัเพ็ง ปริญญาโท คร ู -หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
14 นายอนันต์         โมธรรม ปริญญาตร ี คร ู -หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ์ 
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-หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
15 นายมงคล         แผลงศาสตรา ปริญญาตร ี คร ู -หัวหน้างานวางแผนและ

งบประมาณ 
-หัวหน้าแผนกวิชาชา่งยนต์ 

16 นายโกสินทร ์      ไชยมงคล ปริญญาตร ี คร ู -หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
-หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน 

 

 
 
ลูกจ้างประจ า    รวม -   คน 

 

 

ล าดับ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิ
การศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ 
ต าแหน่ง ฝ่าย/สนับสนุน/ธุรการ 

 - - - - 
 - - - - 
 - - - - 

  

พนักงานราชการ    รวม 6   คน  (ท าหน้าที่สอน) 
 

 

ล าดับ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิ
การศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ 
ต าแหนง่ ฝ่าย/สนับสนุน/ธุรการ 

1 นางสาวชุลพีร   คนสมบูรณ ์ ปริญญาตร ี ครู  -หัวหน้างานปกครอง 

2 นางฉลองขวัญ  ยืดยาว ปริญญาตร ี ครู  -หัวหน้างานบัญชี 
-หัวหน้างานประกันคุณภาพ ฯ 

3 นางสาวกัญฐณา  เชื้อเมือง ปริญญาโท ครู  -หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี 
-หัวหน้างานความร่วมมือ 

4 นายธงชัย        ชาบุดศรี ปริญญาตร ี ครู  -หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 นายอนุชา        กุลจ าเรญิ ปริญญาตร ี ครู  -หัวหน้างานโครงการพิเศษ ฯ 
6 นางสาวสพุิชชา  วรจติ ปริญญาตร ี ครู  -หัวหน้างานประชาสัมพนัธ์ 

 

ลูกจ้างชั่วคราว     รวม 44   คน  (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

 

ล าดับ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

ต าแหน่ง ฝ่าย/สนับสนุน/ธุรการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1 นายภานุมาตร์    งอยผาลา ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน -หัวหน้างานปกครอง 
2 นายนฤนาท       ปะวัดสา ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน -หัวหน้างานกิจกรรม 
3 นายสุพจ            พวงอ่อน ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน -ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ 
4 นางสาวลักษขณา  นามเหลา ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน -ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนฯ 
5 นางสาวนิศรา       เวียงค า ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน -หัวหน้างานสวัสดิการฯ 
6 นางสาวฐิติมา      อุปจันโท ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน -ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ 
7 นางสาวธนพร       ชื่นบุญชู ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน -ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนฯ 

 
ลูกจ้างชั่วคราว     รวม 44   คน  (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) (ต่อ) 

 
 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

ต าแหน่ง ฝ่าย/สนับสนุน/ธุรการ 
8 นายวัชรากร         กฤษณา ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน -หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน 
9 นายปรีชา            เงินงอก ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน -ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
10 นายกรกฎ           ทวีสัตย ์ ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน -ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
11 นางสาวจันทร์ฉาย  เหม็งกุล ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน -หัวหน้างานผลิตผลการค้าฯ 
12 นายชิชวัฒน์       นักท านา ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน -ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลฯ 
13 นายวสันต์         สร้อยกิจ ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน -ผู้ช่วยหัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
14 นางสาวสุจิตรา    นารีรักษ์ ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน -ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ 
15 นางสาววงเดือน    กองกะมุด ปวส. เจ้าหน้าท่ีธุรการ -ฝ่ายวิชาการ 
16 นางอมรรัตน์        กระทุ่มนอก ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีธุรการ -ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
17 นางสาวชุติกาญจน์  ลาสา ปวส. เจ้าหน้าท่ีธรุการ -ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
18 นายสันตวรรธ       ศรีธนะ ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีธุรการ -ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
19 นางสาวสุรีลักษณ์    ศรัทธาพันธ์ ปวส. เจ้าหน้าท่ีธุรการ -ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
20 นางสาวฐิติกาญจน์  สุทธาวชิรศาสตร์ ปวส. เจ้าหน้าท่ีธุรการ -ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
21 นางสาวพิมพ์จันทร์  ปานจ ารูญ ปวช. เจ้าหน้าท่ีธุรการ -ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
22 นางสาวจุฑามาศ  ถวิลรัก ปวส. เจ้าหน้าท่ีธุรการ -ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
23 นางสาวสริตา        สิมศิริวัตร ปวส. เจ้าหน้าท่ีธุรการ -ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
24 นางสาววัชรา        หันจันทร์ ปวส. เจ้าหน้าท่ีธุรการ -ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
25 นางสาวศิริวรรณ   พันธ์พาณิชย์ ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีธุรการ -ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
26 นางสาวภัทรียา     แผ่นเงิน ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีธุรการ -ฝ่ายวิชาการ 

27 นางสาวพชัรี        คงชาตรี ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีธุรการ -ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
28 นางสาวสายธาร    แสงสะกา ปวส. เจ้าหน้าท่ีธุรการ -ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
29 นางสาวนวลจันทร์  จันทร์วงษ์ษา ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีธุรการ -ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
30 นางสาวน้ าฝน      นอกสระ ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีธุรการ -ฝ่ายวิชาการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

31 นางสาวละออ       วันแต่   ปวส. เจ้าหน้าท่ีธุรการ -ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
32 นางสาวศิริพร       กุพันล า ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ี -ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
33 นายสมภร            อุปพงษ์ ม.3 นักการภารโรง -ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
34 นายอรัญ             พงศ์อุทธา ปวท. นักการภารโรง -ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
35 นายสุรพงษ์           แกมเงิน ม.3 นักการภารโรง -ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
36 นายมงคล            แผ่นเงิน ม.6 นักการภารโรง -ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
37 นายศิริ               แผ่นเงิน ม.6 นักการภารโรง -ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ลูกจ้างชั่วคราว     รวม 44   คน  (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) (ต่อ) 
 

ล าดับ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ 

ต าแหน่ง ฝ่าย/สนับสนุน/ธุรการ 
38 นายทองสุข         กล้าหาญ ม.3 พนักงานขับรถ -ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
39 นายสมัคร           ศรีแก้ว ม.3 พนักงานขับรถ -ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
40 นางสะอาด          ลาสา ป.6 แม่บ้าน -ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

41 นางอุลัย             ศรีแก้ว ป.6 แม่บ้าน -ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
42 นางบุญโฮม         อุปพงษ ์ ป.6 แม่บ้าน -ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
43 นายสากล           ศรพีทุธา ม.6 ยามรักษาการณ์ -ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
44 นายทองยศ         บัวสมิ ป.6 ยามรักษาการณ์ -ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
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                                                         งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 

ข้อมูลนักเรียน นกัศึกษา 
 1. จ านวนนักเรียน นักศกึษา ปีการศกึษา 2564 (ปีปัจจุบัน) 
  (1) หลกัสตูรในระบบ / ตอ่เนื่อง  (รวมท้ังสิ้น 1,448 คน) 

 
ประเภทวิชา/สาขา 

ภาคเรียนท่ี 2/2564 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ปวช.) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) 
รวมท้ังสิ้น 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม  
1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         
   - สาขางานยานยนต์ 85 93 58 236 40 22 62 298 
   - สาขางานเคร่ืองมือกล 88 55 67 210 47 44 91 301 
   - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 37 47 40 124 22 48 70 194 
   - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 28 25 29 82 26 22 48 130 
2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ         
   - สาขางานการบัญช ี 56 59 76 191 33 53 86 277 
   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20   20    20 
 3.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว         
   - สาขางานการโรงแรม 12 25 20 57 - - - 57 
   - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม     14   14 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร         
   -สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 49 30 95 27 35 62 157 

รวม 342 353 320 1,015 209 224 433 1,448 
         (2) หลักสูตรนอกระบบ / ระยะสั้น  ท้ังปกีารศึกษา 2564  รวมท้ังสิ้น   500    คน 
 

  2. จ านวนนักเรียน นักศกึษา ปีการศกึษา 2565 (ปีตอ่ไป) 
 (1) หลกัสตูรในระบบ / ตอ่เนื่อง  (รวมท้ังสิ้น 1,529 คน) 

 
ประเภทวิชา/สาขา 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ปวช.) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) รวมท้ังสิ้น 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 

1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         
   - สาขาเทคนิคยานยนต์ 80 85 93 258 58 40 98 337 
   - สาขางานเคร่ืองมือกล 40 88 55 183 67 47 114 297 
   - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 40 37 47 124 40 22 62 186 
   - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 40 28 25 93 29 26 55 148 
2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ         
   - สาขางานการบัญช ี 40 65 59 164 76 33 109 273 
   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  20  20    20 
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว         
   - สาขาวิชาการโรงแรม 
   - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

20 
- 

31 
- 

25 
- 

76 20 
10 

20 
14 

40 
24 

116 
24 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร         
   -สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 40 16 49 105 30 27 57 162 

รวม 300 370 353 1,023 330 229 559 1,582 

          
  (2) หลักสตูรนอกระบบ / ระยะสั้น  ท้ังปีการศกึษา 2565  รวมท้ังสิ้น     500    คน    
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                                                           งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

 

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา 

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 
 

 
ประเภทวิชา/สาขา 

นักเรียน/นักศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2565 

รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

รวมทั้งสิ้น ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 ปวส. 1 ปวส. 2 

1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม       
   - สาขาวิชาช่างยนต์ 85 93 58 40 22 298 
   - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 88 55 67 47 44 301 
   - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 37 47 40 22 48 194 
   - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 28 25 29 26 22 130 
2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ       
   - สาขาวิชาการบัญชี 56 59 76 33 53 277 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 - -   20 
 3.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว       
   - สาขาวิชาการโรงแรม 12 25 20 - - 57 
   - สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องด่ืม - - - 14 - 14 
 4.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การสื่อสาร       
   - สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 
     และไอโอที 

16 49 30 27 35 157 

รวม 342 353 320 209 224 1,448 
     



งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ-สกุล งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

ที่ใช้จ่าย

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิบงบประมาณ

1 งานตามภาระงานประจ า

1.1 งบด าเนินงาน

1.2 งบลงทุน

-ค่าครุภัณฑ์ งานพัสดุ 3,000,000

-ค่าส่ิงก่อสร้าง งานอาคารฯ 22,340,800

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

2.01 โครงการรับลงทะเบียนเรียนนร. นศ. ภาคเรียนที่ 2/64 งานทะเบียน 2,560

2.02
โครงการรับมอบตัวนร. นศ.ใหม่ รอบโควต้าและประชุม

ผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2565
" 5,000

2.03 โครงการรับลงทะเบียนเรียนนร.นศ. ปีการศึกษา 2565 " 5,000

2.04 โครงการจดัท าบัตรนร. นศ. ประจ าปีการศึกษา 2565 " 30,000

2.05 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแกผู้่ส าเร็จการศึกษาปี 64 " 30,000

2.06 โครงการศึกษาดูงาน งานบุคลากร 200,000

2.07 โครงการส่ือส่ิงพิมพ์งานประชาสัมพันธ์ งานปชส. 50,000

2.08 โครงการจดัซ้ือวัสดุเอกสารการพิมพ์ งานบริหารฯ 30,000

2.09 โครงการจดัซ้ือวัสดุดูแลรักษายานพาหนะส่วนกลาง งานพัสดุ 10,000

2.10 โครงการต่อเติมหลังคาพัสดุ งานอาคารฯ 100,000

พค.65 มิย.65 กค.65 สค.65 กย.65

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
ที่

ตค.64 พย.64 ธค.64 มค.65 กพ.65 มีค.65 เมย.65



งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ-สกุล งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

ที่ใช้จ่าย

2.11 โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร งานอาคารฯ 100,000

2.12 โครงการปลูกต้นไม้ข้างพระวิษณุกรรมและต่อระบบไฟฟ้า " 50,000      

2.13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะปฏิบัติการแผนกวิชา " 50,000      

2.14 โครงการทาสีโครงสร้างเหล็กโรงจอดรถและโรงอาหาร " 38,000      

2.15 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร " 20,000      

2.16 โครงการปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการแผนกวิชาช่างยนต์ " 50,000      

2.17 โครงการจัดท าป้ายชื่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ " 50,000      

2.18 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์บ่มเพาะผู้เรียนอาชีวศึกษา " 50,000      

2.19 โครงการจัดซ้ือวัสดุดูแลรักษาพื้นที่ วก.แก้งคร้อ " 50,000      

2.20 โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร " 100,000    

2.21 โครงการปรับปรุงพัฒนาหอ้งเก็บพัสดุแผนกวิชา " 100,000    

2.22 โครงการจัดท าโรงจอดรถจักรยานยนต์นร. นศ. " 180,000

2.23 โครงการจัดท าร่องระบายน้ า ที่ดักไขมันโรงอาหาร " 100,000

2.24 โครงการจัดท าโรงจอดรถผู้บริหาร ครูและบุคลากร " 100,000

2.25 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปี 2564 งานวัดผลฯ 150,000

2.26 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ " 5,000

2.27 โครงการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคเรียนที่ 1-2/64 " 5,000

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ตค.64 พย.64 ธค.64 มค.65 กพ.65 กย.65มิย.65 กค.65 สค.65มีค.65 เมย.65 พค.65

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

ที่



งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ-สกุล งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

ที่ใช้จ่าย

2.28 โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบ V-net ปีการศึกษา 64 งานวัดผลฯ 2,000

2.29 โครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม อ.จรีพร 20,000    

2.30 โครงการจัดหาและผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ งานส่ือฯ 100,000   

2.31 โครงการจดัหาวัสดุอุปกรณ์งานส่ือการเรียนการสอน " 2,000       

2.32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ส่ือออนไลน์ฯ " 20,000      

2.33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสมุด วก.แก้งคร้อ งานวิทยบริการฯ 100,000    

2.34 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอา่น ปีการศึกษา 2565 " 10,000      

2.35 โครงการหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ " -          

2.36 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานหลักสูตรฯ 30,000

2.37 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืน้ฐานปีการศึกษา 64 "

2.38 โครงการนิเทศนร. นศ.ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ งานทวิภาคี 100,000

2.39 โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนร . นศ. 1/65 " 40,000

2.40 โครงการสัมมนานร. นศ.หลังฝึกอาชีพในสถานประกอบการ " 2,000

2.41
โครงการประชุมสัมมนาครูฝึกและสร้างเครือข่าย
เพื่อพัฒนาส่งเสริมการจัดทวิภาคีในสถานศึกษา

" 30,000

2.42
โครงการเตรียมความพร้อมและประชุมผู้ปกครองน
ศ.ก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 2/64

" 6,365

2.43 โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง ช่างยนต์ 100,000

พย.64 ธค.64 มค.65 กพ.65 มีค.65 เมย.65 พค.65 มิย.65 กค.65

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

ที่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ตค.64 สค.65 กย.65



งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ-สกุล งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

ที่ใช้จ่าย

2.44 โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา ช่างยนต์ 2,500

2.45
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และ
ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย

" 2,720

2.46 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าแผนกวิชาช่างยนต์ " 20,000      

2.47 โครงการหอ้งเรียนเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ฯ " 50,000

2.48 โครงการซ่อมแซมประตูม้วนแผนกวิชาช่างยนต์ " 24,000

2.49 โครงการพัฒนาโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ " 30,000

2.50 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชาช่างยนต์ " 30,000

2.51 โครงการจดัท าชั้นวางเคร่ืองมือและอปุกรณ์แผนกวิชาช่างกลฯ ช่างกล 10,000

2.52 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน " 50,000

2.53 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน " 10,000

2.54 โครงการปรับปรุงท าสีปากกาและโต๊ะวางปากกาจบัชิ้นงาน เทคนิคพืน้ฐาน 5,280

2.55 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างแผนกเทคนิคฯ " 10,000

2.56 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการบัญชี การบัญชี 150,000

2.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอ้งเรียนฯ " 15,000

2.58 โครงการพัฒนาห้องเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างไฟฟ้า 15,000

ที่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ตค.64 พย.64 ธค.64 มค.65 กพ.65 มีค.65 เมย.65 พค.65 มิย.65 กค.65 สค.65 กย.65

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน



งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ-สกุล งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

ที่ใช้จ่าย

2.59 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฯ 40,000

2.60 โครงการปรับปรุงหอ้งเรียนหอ้งปฏิบัติการ IT IT 15,000

2.61 โครงการปรับปรุงสายแลนหอ้งปฏิบัติการ 1208 " 15,000

2.62 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอก 9 แผนกวิชา ฝ่ายวิชาการ 45,000

2.63 โครงการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ งานกิจกรรม 50,000

2.64 โครงการกิจกรรมวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ฯ " 150,000

2.65 โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 65 " 80,000

2.66 โครงการกิจกรรมส่งเสริมลูกเสือวิสามัญ ประจ าปี 65 " 70,000

2.67 โครงการกิจกรรมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒน์ฯ 135,000

2.68 โครงการจดัซ้ือแก้วและอุปกรณ์เสิร์ฟ ปีการศึกษา 65 งานสวัสดิการฯ 5,000

2.69 โครงการจดัซ้ือเวชภัณฑ์ยา ปีการศึกษา 2565 " 20,000      

2.70
โครงการจดัซ้ือหน้ากากอนามัย เพือ่เฝ้าระวังและ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
" 6,000       

2.71 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 65 " 77,000

2.72 โครงการพบหมอ ภายใต้นโยบายสถานศึกษาแห่งสุขภาพ " 9,000

2.73 โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพแม่ค้า (KEC Smart Shop) " 3,000

2.74 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาและสภาวะการมีงานท าฯ งานแนะแนวฯ -          

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

พย.64 ธค.64 มค.65 กพ.65 กค.65 สค.65 กย.65มีค.65 เมย.65ตค.64 พค.65 มิย.65

ที่



งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ-สกุล งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

ที่ใช้จ่าย

2.75 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนนร. นศ. ปีการศึกษา 65 งานแนะแนวฯ 10,000      

2.76 โครงการปฐมนิเทศนร. นศ.ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 " 10,000

2.77 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 " 20,000

2.78
โครงการจดัท างานวิจยัเร่ือง "ส ารวจความพึงพอใจของ

สถานประกอบการทีม่ีต่อนร. นศ. ปีการศึกษา 2565
" 0

2.79 โครงการประชุมสถานศึกษาเครือข่ายเพือ่การแนะแนว " 30,000

2.80 โครงการออกแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 " 50,000    

2.81 โครงการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 งานปกครอง 20,000    

2.82 โครงการประกวดโฟล์คซองและร้องเพลงต่อต้านยาเสพติด " 5,000      

2.83 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด " 30,000    

2.84
โครงการส ารวจและตรวจเย่ียมหอพักนร. นศ.            

 ป้องปรามยาเสพติด ปีการศึกษา 2565
" -         

2.85 โครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน งานครูที่ปรึกษา 20,000    

2.86 โครงการ KEC Smart Teacher Zero Drop Out " 15,000    

2.87 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา " 20,000    

2.88 โครงการติดตามนร. นศ.กลุ่มเส่ียงที่คาดว่าจะออกกลางคัน " 5,000      

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ตค.64 พย.64 ธค.64 มค.65 พค.65 มิย.65 กค.65 สค.65 กย.65

ที่

กพ.65 มีค.65 เมย.65



งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ-สกุล งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

ที่ใช้จ่าย

2.89 โครงการปรับปรุงห้องส านักงาน งานประกันคุณภาพฯ งานประกันฯ 50,000    

2.90
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565

" 20,000    

2.91 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2565
งานวางแผนฯ 8,230      

2.92 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติ Server งานศูนย์ข้อมูล 32,500    

2.93 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ " 10,000    

2.94 โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด " 7,000      

2.95 โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) งานความร่วมมือ 10,000    

2.96 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ " 150,000   

2.97
โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา

พระราชทานฯ
ฝ่ายแผนฯ 200,000   

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

พค.65

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

สค.65กค.65มิย.65

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

เมย.65

ที่

มีค.65กพ.65มค.65ธค.64พย.64ตค.64 กย.65



งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ-สกุล งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

ที่ใช้จ่าย

3 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ

3.01 โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์บ่ม

เพาะผู้ประกอบการฯ ปีการศึกษา 2565
งานการค้าฯ 10,000    

3.02 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา
" 30,000

3.03

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม      
การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการ
เขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2565

" 30,000

3.04

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศึกษาดูงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา
 2565

" 25,000

3.05 โครงการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 65 งานวิจัย 10,000

3.06 โครงการจัดท าผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ " 99,000    

3.07

โครงกรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครู
และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
แก้งคร้อ ประจ าปีการศึกษา 2565

" 20,000    

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

มีค.65 เมย.65 พค.65 มิย.65 กค.65 สค.65 กย.65

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

ที่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ตค.64 พย.64 ธค.64 มค.65 กพ.65



งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ-สกุล งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

ที่ใช้จ่าย

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)

4.01
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพฯ 
(Fix it) จิตอาสา

โครงการพิเศษ 2,250      

4.02
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center)

" 200,000   

4.03 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ " 56,460    

4.04

โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 
2-3 " 30,840    

4.05 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ " 72,620    

5 โครงการจัดซ้ือครภัุณฑ์

5.01 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ งานการเงิน 34,650

5.02 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา ช่างอิเล็กฯ 150,000

5.03 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์จัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน 80,000      

5.04 โครงการจดัหาชุดส าหรับเรียนออนไลน์แบบวีดีโอ งานส่ือฯ 500,000    

5.05 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา งานวิทยฯ 450,000    

5.06 โครงการจดัซ้ือจอโปรเจคเตอร์ไฟฟ้า 150 นิว้ ช่างกลฯ 15,000      

5.07 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะหินแกรนิต เทคนิคพื้นฐาน 10,000    

5.08 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ งานวางแผนฯ งานวางแผนฯ 5,900      

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

ที่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ตค.64 พย.64 ธค.64 มค.65 กพ.65 มีค.65 เมย.65 พค.65 มิย.65 กค.65 สค.65 กย.65



งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ-สกุล งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

ที่ใช้จ่าย

5 โครงการจัดซ้ือครภัุณฑ์ (ต่อ)

5.09 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะท างานและโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ งานพัสดุ 15,000    

5.10 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ปั๊มน้ ามันชนิดมือหมุน งานอาคารฯ 15,000    

5.11 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองครัวและอุปกรณ์บาร์ การโรงแรม 50,000    

5.12 โครงการจดัซ้ือชุดโต๊ะบริการอาหาร " 20,000    

5.13 โครงการจัดซ้ือโต๊ะสแตนเลส ปฏิบัติงานครัว " 30,000    

5.14 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แผนก IT ฯ คอมพิวเตอร์ฯ 225,000   

5.15 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์โปรแกรมส าเร็จรูปในงานบัญชี การบัญชี 35,000    

5.16 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ Smart TV พร้อมขาต้ัง ช่างยนต์ 30,000    

5.17 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ Smart TV พร้อมขาต้ัง สามัญฯ 30,000    

5.18 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ IT 100,000   

5.19 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฝ่ายพัฒนากิจการฯ ฝ่ายพัฒน์ฯ 48,900    

5.20 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองนับธนบัตรแบบดิจิตัล การเงิน 5,000      

5.21 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องดนตรี งานกิจกรรม 50,000    

5.22 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน งานวิจัยฯ 15,000    

5.23 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน งานศูนย์ข้อมูล 30,000    

ธค.64 มค.65 กพ.65 มีค.65 เมย.65 พค.65 มิย.65 กค.65 สค.65 กย.65ตค.64 พย.64

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
ที่



3,000,000

22,340,800

2,560

5,000

5,000

30,000

30,000

200,000

50,000

30,000

10,000

100,000

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

รวมเป็นเงิน



100,000

50,000

50,000

38,000

20,000

50,000

50,000         

50,000         

50,000         

100,000       

100,000       

180,000

100,000

100,000

150,000

5,000

5,000

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

รวมเป็นเงิน

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565



2,000

20,000

100,000

2,000

20,000

100,000

10,000

0

30,000

0

100,000

40,000

2,000

30,000

6,365

100,000

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

รวมเป็นเงิน



2,500

2,720

20,000

50,000

24,000

30,000

30,000

10,000

50,000

10,000

5,280

10,000

150,000

15,000

15,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

รวมเป็นเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน



40,000

15,000

15,000

45,000

50,000

150,000

80,000

70,000

135,000

5,000

20,000

6,000

77,000

9,000

3,000

0

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

รวมเป็นเงิน



10,000

10,000

20,000

0

30,000

50,000

20,000

5,000

30,000

0

20,000

15,000

20,000

5,000

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

รวมเป็นเงิน



50,000

20,000

8,230

32,500

10,000

7,000

10,000

150,000

200,000

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

รวมเป็นเงิน



10,000

30,000

30,000

25,000

10,000

99,000

20,000

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

รวมเป็นเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



2,250

200,000

56,460

30,840

72,620

34,650

150,000

80,000

500,000

450,000

15,000

10,000

5,900

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

รวมเป็นเงิน



15,000

15,000

50,000

20,000

30,000

225,000

35,000

30,000

30,000

100,000

48,900

5,000

50,000

15,000

30,000

รวมเป็นเงิน

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้  จังหวัด ชัยภูมิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



                                                                               ส่วนที ่3                                                                                          

1. ประมาณการรายรบั-รายจา่ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประมาณการรายรบั 30,237,387.38    

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 7,021,836.96     บาท

ยอดคงเหลือปี 2564 1,438,386.96     บาท

-คาดว่าจะได้รับในปี 2565     5,583,450.00     บาท

ข. เงินงบประมาณ ปี 2565 ทีค่าดว่าจะได้รบั 23,215,550.42    บาท

งบเงินอดุหนุน

-ยอดคงเหลือ ปี 2564          2,015,610.42        

-คาดว่าจะได้รับในปี 2565     6,241,700.00 8,257,310.42     บาท

งบบุคลากร 1,852,560.00     บาท

งบด าเนินงาน 3,949,600.00     บาท

   ปวช.                     2,233,900.00

   ปวส.                     1,650,000.00

   ระยะส้ัน                         65,700.00

งบเงินอดุหนุนเรียนฟรี 5,303,780.00     บาท

งบอืน่ (โครงการตามนโยบาย) 3,852,300.00     บาท

2. ประมาณการรายจา่ย 30,237,387.38    

งบบุคลากร 1,852,560.00     บาท

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,794,860.00     บาท

เงินสมทบประกนัสังคม (พนักงานราชการ) 57,700.00         บาท

งบด าเนินงาน 3,949,600.00     บาท

  ค่าตอบแทน 1,157,820.00    บาท

  เงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกนิ 1,157,820.00     บาท

  ภาระสอนในสถานศึกษา

  ค่าใช้สอย 849,560.00      บาท

   เงินสมทบประกนัสังคม(ครู2+จนท.1) 20,760.00         บาท

   เดินทางไปราชการ 800,000.00       บาท

   ค่าบริการเกบ็ขยะ 28,800.00         บาท

  ค่าวัสดุ 822,220.00      บาท

    วัสดุฝึก 622,220.00       บาท

    วัสดุเชิ้อเพลิงหล่อล่ืน 200,000.00       บาท

ค่าสาธารณปูโภค 1,120,000.00    บาท

    ค่าไฟฟ้า 800,000.00       บาท

    ค่าน้ าประปา 250,000.00       บาท

    ค่าไปรษณีย์ 50,000.00         บาท

ประมาณการรายรบั - รายจา่ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้



    ค่าโทรศัพท์ 20,000.00         บาท

2. ประมาณการรายจา่ย (ต่อ)
งบเงินอุดหนุน 8,257,310.42  บาท
   ค่าจา้งลูกจา้งชั่วคราว (ครู+จนท.) 4,065,600.00  บาท
   ค่าครองชีพชั่วคราว (ครู+จนท.) 586,800.00    บาท
   ประกนัสังคม (ครู+จนท.) 250,000.00    บาท
   เงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกนิภาระสอน 1,492,180.00  บาท
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 530,000.00    บาท
   วัสดุส านักงาน 300,000.00    บาท
   ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 200,000.00    บาท
   ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 150,000.00    บาท
   โครงการพัฒนาสถานศึกษา 682,730.42    บาท
งบอ่ืน (โครงการตามนโยบาย) 3,852,300.00  บาท
   โครงการจดัการศึกษาเรียนร่วมฯ (ทวิศึกษา) 1,064,500.00  บาท

100,000.00    บาท
   โครงการผลงานวิจยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 114,000.00    บาท
   โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระ 90,000.00      บาท
   โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับฯ (Fix it) 232,000.00    บาท
   โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา (ทวิภาคี) 50,000.00      บาท
   โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 15,000.00 บาท
   โครงการเร่งประสิทธิภาพครูอาชีวศึกษา 379,200.00 บาท
   โครงการจดัหาบุคลากรสนับสนุนเพือ่คืนครูฯ 117,600.00 บาท
   โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 20,000.00 บาท
   โครงการปลูกจติส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 70,000.00 บาท
   โครงการจา้งปรับปรุงห้องเรียนออนไลน์ ฯ 500,000.00 บาท
   โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ฯ 1,100,000.00 บาท

งบอุดหนุนเรยีนฟรี 5,303,780.00 บาท
   ค่าหนังสือเรียน 2,036,000.00  บาท

   ค่าเคร่ืองแบบ 1,832,400.00  บาท
   ค่าอปุกรณ์การเรียน 468,280.00    บาท
   ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 967,100.00    บาท
    -กจิกรรมวิชาการ/วิชาชีพ      610,800.00     
    -ค่าอนิเตอร์เน็ต                  356,300.00
เงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.) 7,021,836.96 บาท
   ครุภัณฑ์การจดัการเรียนการสอน 900,000.00    บาท
   ค่าน้ าประปา 8,000.00        บาท
   ค่าไฟฟ้า 4,000.00        บาท
   ส ารองฉุกเฉิน 2,000,000.00  บาท
   โครงการพัฒนาสถานศึกษา 3,167,536.96  บาท

   โครงการขยายโอกาส (ทุนเฉลิมราชกมุารี)



   โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจดัการ (EDR) 942,300.00    บาท



หน่วย : บาท

เงินรายได้

อดุหนุน อดุหนุน โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ บกศ.

การจดัการเรียน เรียนฟรี Fix it ส่งเสริมการค้า ส่ิงประดิษฐ์ ทวิภาคี

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,794,860

57,700

-งบด าเนินงาน

-ค่าตอบแทน

500,000 614,340 43,480

ค่าประกนัสังคม(ครู2+จนท.1) 10,000 10,760

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 640,000 160,000
ค่าบริการเก็บขยะ 18,800 10,000

440,100 159,900 22,220
60,000 140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุฝึก
วัสดุเชื้อเพลิงหล่อล่ืน

 สรุปงบหน้ารายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ
ระยะส้ันปวช ปวส

วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้

-งบบุคลากร

ผลผลิต โครงการตามนโยบาย

อ่ืนๆ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติราชการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (เงินสมทบกองทุน

ประกนัสังคม พนักงานราชการ)

ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกนิภาระงาน

-ค่าใช้สอย



เงินรายได้
อดุหนุน อดุหนุน โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ บกศ.

การจดัการเรียน เรียนฟรี Fix it ส่งเสริมการค้า ส่ิงประดิษฐ์ ทวิภาคี

400,000 400,000
125,000 125,000

ค่าไปรษณีย์ 30,000 20,000
ค่าโทรศัพท์ 10,000 10,000
-งบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรยีนการสอน

4,065,600
-ค่าครองชีพชั่วคราว (ครู+จนท.) 586,800
-ค่าประกนัสังคม (ครู+จนท.) 250,000
-ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกนิภาระงาน 1,492,180
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 530,000

-ค่าวัสดุส านักงาน 4 ฝ่าย 300,000

-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 200,000

-ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 1,500,000

-โครงการพัฒนาสถานศึกษา 682,730.42

-งบอ่ืน (โครงการตามนโยบาย)

114,000

-โครงการผลงานวิจยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี เงินอดุหนุนโครงการ

เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา

เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น

ใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

ผลผลิต

อ่ืนๆระยะส้ันปวสปวช

รายการค่าใช้จ่าย/ โครงการตามนโยบาย

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติราชการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายจ่ายตามงบประมาณ

-ค่าจา้งลูกจา้งชั่วคราว(ครู+จนท.)

ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ าประปา

ค่าสาธารณูปโภค



เงินรายได้
อดุหนุน อดุหนุน โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ บกศ.

การจดัการเรียน เรียนฟรี Fix it ส่งเสริมการค้า ส่ิงประดิษฐ์ ทวิภาคี

-งบอ่ืน (โครงการตามนโยบาย) (ต่อ)

90,000

100,000

232,000

50,000

15,000

379,200

117,600

รายการค่าใช้จ่าย/

-โครงการส่งเสริมการประกอบ

อาชีพอสิระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

รายจ่ายตามงบประมาณ

-โครงการขยายและยกระดับ

อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ

มาตรฐาน

-โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน

ครูอาชีวศึกษา

-โครงการจดัหาบุคลากรสาย

สนับสนุนเพือ่คืนครูให้นักเรียน

-โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพือ่เพิม่

ผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนด้วยคุณภาพและ

มาตรฐานให้มีสมรรถนะและความ

พร้อมเพือ่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

ค่าใช้จา่ยโครงการลดปัญหาการ

ออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

- งบเงินอดุหนุนทั่วไป ทุนการศึกษา

เฉลิมราชกมุารี

-โครงการพัฒนารูปแบบและ

ยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน 

(Fix it Center)

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติราชการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

โครงการตามนโยบาย

ปวช ปวส ระยะส้ัน อ่ืนๆ

ผลผลิต



เงินรายได้
อดุหนุน อดุหนุน โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ บกศ.

การจดัการเรียน เรียนฟรี Fix it ส่งเสริมการค้า ส่ิงประดิษฐ์ ทวิภาคี

-งบอ่ืน (โครงการตามนโยบาย) (ต่อ)

1,064,500

70,000

20,000

500,000

1,100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

2,036,000

2.ค่าเคร่ืองแบบผู้เรียน 1,832,400

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 468,280

4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 610,800

5.ค่าพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต 356,300

-โครงการจา้งปรับปรุงห้องเรียน

ออนไลน์อจัฉริยะ 77 จงัหวัด

-โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

และพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาที่

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21

-โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา

เสพติด

รายจ่ายตามงบประมาณ
รายการค่าใช้จ่าย/ โครงการตามนโยบาย

อ่ืนๆปวสปวช

ผลผลิต

ระยะส้ัน

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติราชการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

1.ค่าหนังสือเรียน

-งบเงินอุดหนุนเรยีนฟร ี15 ปี

-โครงการจดัการเรียนร่วม

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

-โครงการปลูกจติส านึกรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ



เงินรายได้

อดุหนุน อดุหนุน โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ บกศ.

การจดัการเรียน เรียนฟรี Fix it ส่งเสริมการค้า ส่ิงประดิษฐ์ ทวิภาคี

900,000

ค่าน้ าประปา 8,000.00

ค่าไฟฟ้า 4,000.00

ส ารองฉุกเฉิน 2,000,000

โครงการพัฒนาสถานศึกษา 3,167,536.96

942,300.00

2,233,900 1,650,000 65,700 9,607,310 5,303,780 232,000 90,000 114,000 50,000 5,218,860 7,021,836.96

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติราชการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/ ผลผลิต โครงการตามนโยบาย

รายจ่ายตามงบประมาณ
ปวช ปวส ระยะส้ัน อ่ืนๆ

โครงการเช่าใช้บริการระบบ
บริหารจัดการ (EDR)

รวมเงินงบประมาณ

ครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน

เงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.)



รวมทั้งสิ้น 

เป็นเงิน

1,852,560.00  

1,794,860.00  

57,700.00      

3,949,600.00  

1,157,820.00  

1,157,820.00  

849,560.00    

20,760.00      

800,000.00    

28,800.00      

822,220.00

622,220.00
200,000.00

 สรุปงบหน้ารายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอ้



รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน

1,120,000.00
800,000.00
250,000.00
50,000.00
20,000.00

8,257,310.42

4,065,600.00
586,800.00
250,000.00

1,492,180.00
530,000.00
300,000.00
200,000.00
150,000.00
682,730.42

3,852,300.00

114,000.00



รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน

90,000.00

100,000.00

232,000.00

50,000.00

15,000.00

379,200.00

117,600.00



รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน

1,064,500.00

70,000.00

20,000.00

500,000.00

1,100,000.00
5,303,780.00

2,036,000.00

1,832,400.00

468,280.00

610,800.00
356,300.00



รวมทั้งสิ้น 

เป็นเงิน

6,079,536.96

900,000.00

8,000.00

4,000.00

2,000,000.00

3,167,536.96

942,300.00

7,021,836.96  


