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             วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 โดยทําการ

รวบรวมขอมูลการบริหารงานของสถานศึกษา การบริการดานงบประมาณและการเงิน ตลอดจนกิจกรรมและ

โครงการที่สนับสนุนและสงเสริมใหการบริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ และ ยุทธศาสตร
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จัดการของวิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี   ตลอดจนใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ  2562

ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป

                       ฝายแผนงานและความรวมมือ

                      วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี

                    กันยายน 2561



หนา

สวนที่ 1  บทนํา

1.1  วิสัยทัศน พันธกิจ ป 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1

      นโยบาย ยุทธศาสตร ที่เกี่ยวของ

สวนที่ 2  ขอมูลพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี

2.1  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และมาตรการ 10

2.2  จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน 11

2.3  กลยุทธและมาตรการ ของสถานศึกษา 19

2.4  ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่ 24

2.5  แผนภูมิโครงสรางการบริหาร วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี 26

2.6  ขอมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี 27

2.7  ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 39

สวนที่ 3  แผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายเงินงบประมาณ

3.1  สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 41

3.2  ประมาณการรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 42

3.3  สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2562 44

3.4  โครงการ/กิจกรรม 49

3.5  ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม 208

      และแผนการใชจายเงิน

ภาคผนวก

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก

ข

คําสั่งวิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ค

บันทึกขอความเชิญประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ง

รายงานการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ

ฉ

บันทึกขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ช

สารบัญ

เรื่อง/รายการ

บันทึกขอความขออนุมัติดําเนินโครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

บันทึกขอความรายงานผลการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562



วิสัยทัศน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอยางมีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง

ความตองการกําลังคนของประเทศและภาคเอกชน

ภารกิจ

จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ

พันธกิจ

1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม

4. เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ

5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝก

   อบรมวิชาชีพ

6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

7. สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ

ยุทธศาสตร

 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล

2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ

3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา

4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล

สวนที่ 1 

บทนํา

1. วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายบริการ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



มาตรการ

1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 

4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 

5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 

6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 

7. การสรางและกระจายโอกาส 

8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 

9. สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

11. สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1 ทําหนาที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 17)

2 มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความ

เปนเลิศทางวิชาชีพ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546 ขอ 1 )

2.1 จัดทําขอเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ

2.2 ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

2.3 กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา

2.5 สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและรูปแบบ

     ความรวมมือกับหนวยงานอื่นและสถานประกอบการ

2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

2.7 จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

     การสื่อสารมาใชในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ

2.8 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการตามที่

     คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย

2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงาน

     คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย



มิติที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทํา มีรายไดระหวางเรียน”

1.1 พัฒนาศูนยอบรมอาชีวศึกษา

1.2 เทียบโอนประสบการณสายอาชีพจบปวช. ไดใน 8 เดือน

1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

1.4 จัดตั้งและขยายศูนยซอมสราง เพื่อชุมชน Fix It Center

1.5 ศูนยฝกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP

1.6 ขยายใหมีผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น

1.7 ลดการออกกลางคัน

1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาดานอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ

1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา

1.10 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สรางงานสรางรายไดในกลุมพื้นที่ชายแดนภาคใต

มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ใหทันกับยุคสมัยอยางมีคุณภาพ”

ดานคุณภาพผูเรียน

2.1 เรงยกระดับคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง

2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ

2.4 ยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง

2.6 รวมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝกงานในสถานประกอบการ

2.7 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา

ดานคุณภาพสถานศึกษา

2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ดานคุณภาพการเรียนการสอน

2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรูสูการเปนผูประกอบการ

2.11 สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผูเรียนและผูสอน

2.12 สงเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา

- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร(Project Based Learning และการประดิษฐคิดคน)

- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism)

- วิทยาลัยการทองเที่ยวถลาง

2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ดานอาชีวศึกษา

2.14 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการเรียนการสอน

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา



ดานคุณภาพครู

2.15 กําหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา

2.16 พัฒนาครู โดยใชเครือขาย/สมาคมวิชาชีพ

2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน

2.18 เรงยกระดับวิทยฐานะ

มิติที่ 3 การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเปนที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ 

ใชเทคโนโลยีสนับสนุน”

3.1 พัฒนาระบบฐานขอมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ

3.2 นําระบบ ICT มาใชเพื่อการบริหารจัดการ

3.3 บริหารงานบุคคล โดยใชหลักธรรมาภิบาล

     - ดูแลและแกปญหาครูจางสอนและใบประกอบวิชาชีพ

     - สรางขวัญ กําลังใจ และจิตสํานึกในความเปนเจาขององคกร

3.4 ปองกันและแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอยางเหมาะสม

     - ครุภัณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน

     - สถานศึกษาขนาดเล็ก

3.6 กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ

มิติที่ 4 ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ดวยความรวมมือในและตางประเทศ”

4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพ

4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝกประสบการณวิชาชีพ ทั้งในและตางประเทศ

4.3 ขยายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบตางๆ ในการพัฒนานักศึกษา 

     พัฒนาครูพัฒนาการเรียนการสอน

4.4 รวมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา



แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579

หลักการจัดการอาชีวศึกษา

การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพ สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และ

ระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

แรงงาน โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทย มาพัฒนาผูรับการศึกษา ใหมีความรูความ

สามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภารกิจของการจัดการอาชีวศึกษา 

ในการจัดการอาชีวศึกษามีภารกิจที่สําคัญ  ไดแก

1 การจัดการอาชีวศึกษา เปนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ ในระดับฝมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค

(ปวส.) และระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)

2 การฝกอบรมวิชาชีพ เปนการเพิ่มพูนความรูและการฝกทักษะอาชีพ

คานิยมอาชีวศึกษา

ในการจัดการอาชีวศึกษามีคานิยมที่เปนเปาหมายหลักในการปลูกฝงที่สําคัญ 4 ประการ  ไดแก

1 คุณธรรม (Merit) หมายถึง ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชนแกตนเองและสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลัก

ศีลธรรมทางศาสนา เปนคานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2 คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาแตละระดับ

3 ความรวมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถและทักษะในการจัดการและการพัฒนางาน

รวมทั้งการทํางานรวมกับผูอื่น

4 ความเปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง ความรู ทักษะ และความสามารถในดานวิชาชีพ รวมทั้ง

การประยุกตใชความรู ทักษะ ในดานวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ

วิสัยทัศน

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 ไดกําหนดวิสัยทัศนที่เปนความคาดหวังตามเจตนารมณของ

การจัดการอาชีวศึกษา ไวดังนี้

ความตองการกําลังคนของประเทศและภาคเอกชน"

"สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอยางมีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง



พันธกิจ

การจัดการอาชีวศึกษา มีพันธกิจที่สําคัญ  ดังนี้

1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม

4. เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ

5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝก

   อบรมวิชาชีพ

6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

7. สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ

วัตถุประสงคของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา

1 เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณธรรม คุณภาพ และความเปนมืออาชีพ

2 เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย

3 เพื่อนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

4 เพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูอาชีวศึกษา

5 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เปาหมายดานคุณภาพของผูสําเร็จการอาชีวศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ อยางนอย 3 ดาน

1 ดานคุณลักษณอันพึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย

และทักษะทางปญญา

2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร

การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน

3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรู และทักษะในสาขาวิชาชีพสูการ

ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ



ยุทธศาสตรการพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานความเปนพลเมือง โดยเนนการปลูกฝงและ

เสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี สงเสริมการอยูรวมกันในสังคม

พหุวัฒนธรรม และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เขมแข็งในการปองกันและแกไขการทะเลาะวิวาท 

การสรางความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหมสําหรับผูเรียนอาชีวศึกษา

กลยุทธที่ 3 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

กลยุทธที่ 4 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

กลยุทธที่ 5 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษา เพื่อสรางขีดความสามารถในการ

                    แขงขันของประเทศ                  

กลยุทธที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของ

ภาคผูใช และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

กลยุทธที่ 2 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และเปนเลิศเฉพาะทาง

กลยุทธที่ 3 สงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา 

เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับ

                    ความตองการในการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพอยางเต็มศักยภาพ

กลยุทธที่ 2 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพ 

กลยุทธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความตองการในการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 4 สงเสริมการพัฒนาความรวมมือในการเพิ่มศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค สมารรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับ

ความตองการในการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่ 1 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในการศึกษาดานอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานการอาชีวศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง และ

เปนปจจุบัน



ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษา ใหมีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธที่ 3 พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธที่ 2 สงเสริมการสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับ

การพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 3 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา

แผนการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

วิสัยทัศน

มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม

พันธกิจ

1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล

2.  เสริมสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม

3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา

ยุทธศาสตร

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล

2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา

3. ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการพัฒนาประเทศ

4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

5. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา



เปาหมายหลัก

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและ

    การพัฒนาประเทศในอนาคต

2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ

3. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

4. คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

ตัวชี้วัด

1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชา**

2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบ

   ระดับชาติ

3. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม

4. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกระดับการศึกษาที่มีความเปนพลเมืองและพลโลก

5. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ

6. รอยละความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา

   ที่ทํางานให

7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ

   ภายใน 1 ป

8. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ

9. รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐที่นําไปใชประโยชน หรือแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น

10. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ป

11. รอยละของกําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป

12. รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ป

13. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน

14. จํานวนภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา



ปรัชญา

“รวมใจพัฒนา  รักษาวินัย  ใฝหาความรู  เชิดชูคุณธรรม”

วิสัยทัศน 

      วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรีเปนแหลงความรูดานวิชาชีพ  ผูเรียนเปนคนดี คนเกง มีศักยภาพตามคุณธรรมอัตลักษณ

ของสถานศึกษาที่โดดเดน เปนที่พึ่งของชุมชน ดํารงชีวิตสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตามพัฒนาการวิชาอาชีพ

2. สรางสรรคผลงานนวัตกรรมที่มีคุณคาตอการใชงานและการแขงขัน

3. บริการวิชาการ วิชาชีพ ดวยหลักจิตสํานึกตอสังคม

4. ปลูกฝงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. บริหารจัดการเชิงรุกบนพื้นฐานหลักธรรมมาภิบาล

คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา

"มีวินัย  จิตอาสา  ใฝเรียนรู"

สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐาน

1. ปรัชญา  วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และมาตรการ

วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี



จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา

1. ผลิตผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน

2. ใชหลักการบริหารจัดการดวยกระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการประเมินผลการดําเนินงาน

เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

3. มุงเนนการใชองคความรูใหมทุกประเภท เพื่อการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การบริการ

ในกลุมผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา

4. ปลูกจิตสํานึกดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การปกครอง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย สิ่งแวดลอม กีฬา นันทนาการ การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในกลุมผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 

5. สงเสริมผูเรียนใหเปนคนดีและคนเกง สอดคลองกับคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา

"มีวินัย จิตอาสา ใฝเรียนรู"

6. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะทางดานวิชาการและวิชาชีพ 

ปวช.1 มีความรูความเขาใจ  สามารถจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรได

ปวช.2 และ ปวส.1 มีความรูความเขาใจ  สามารถจัดทําสิ่งประดิษฐและสรางนวัตกรรมได

ปวช.3 และ ปวส.2 มีความรูความเขาใจ  สามารถจัดทําผลงาน/ชิ้นงานในรายวิชาโครงการได

7. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาตามหลักเกณฑ

การประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัดและการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

               2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน



ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

พ.ศ. 2548 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ

วิชาชางซอมจักรยานยนต

พ.ศ. 2549 ไดรับรางวัลสถิติอันดับ 3 การแขงขันรถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง

รุนรถตลาด ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2550 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม

“เครื่องปมลมฉุกเฉิน” ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม

“ผลิตภัณฑสมุนไพร” ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2550 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันประกวดสุนทรพจน

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันมวยไทยสมัครเลน

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันหุนยนตเล็ก ระดับประถมและมัธยม

(วิทยาลัยพี่เลี้ยง) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93

ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ ณ เทศบาลกบินทรบุรี

พ.ศ. 2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันเซปกตะกรออาชีวศึกษาดาวรุงมุงทีมชาติ

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2552 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทมวยไทยสมัครเลน การแขงขันกีฬา

อาชีวเกมสระดับชาติ  (ภูเก็ตเกมส)

ไดรับรางวัลเหรียญทองการดําเนินงานตามนโนบายสถานศึกษา 3D

ประจําปการศึกษา 2552 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ไดรับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการอนุรักษพลังงานดีเดนจากกระทรวงพลังงาน



พ.ศ. 2552 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งนวัตกรรม ประจําป 2552

“บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการใชโปรแกรมกราฟฟก”

จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ไดรับรางวัลความคิดสรางสรรค การเขารวมการแขงขันหุนยนต

ครุศาสตรวิศวกรรม ครั้งที่ 6 “ปฏิบัติการ สรางปรามิด”

จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขารวมการแขงขันหุนยนต

ครุศาสตรวิศวกรรม ครั้งที่ 6 “ปฏิบัติการ สรางปรามิด”

จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2553 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา VEC ABU ROBOCON 

2010 ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ จังหวัดเชียงราย

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา

VEC ABU ROBOCON 2010 ระดับชาติ ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด

ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันหุนยนต ABU ชิงชนะเลิศ

ประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2553 ณ ศูนยแสดงสินคา

และการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันหุนยนต ABU ในงานการแขงขันสมรรถนะ

ดานเทคนิคยานยนตอาชีวศึกษา-อีซูซุ ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเขารวมการแขงขันหุนยนต ครุศาสตร

วิศวกรรม ครั้งที่ 7 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง

พ.ศ. 2554 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

(ทีมหุนยนตยูคาลิปตัส) การแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา รอบคัดเลือก

ประจําปการศึกษา 2553 



พ.ศ. 2554 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (ทีมหุนยนต

ขาวโพดแปดแถว) การแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา รอบคัดเลือก

ประจําปการศึกษา 2553 VEC ABU ROBOCON 2011 

พ.ศ. 2554 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษาระดับชาติ

ประจําปการศึกษา 2553 (R-Cheewa Robot Contest 2011)

ณ ศูนยการคาเดอะมอลล บางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2554 ไดรับรางวัล Thailand Energy Award 2011 รางวัลดีเดนประเภท

สถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ดานผูสงเสริมการอนุรักษพลังงานและ

พลังงานทดแทน ประเภทสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2555 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทสิ่งประดิษฐดานพลังงานและ

สิ่งแวดลอม  ชื่อผลงาน รถดูดใบไม การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม      

ระดับภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา 2554        

ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  จังหวัดนครนายก

ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

(ทีมขาวโพดแปดแถว) การแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา (ABU) รอบคัดเลือก

             ณ ลานสยามมินทร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร               

(ทีมยูคาลิปตัส) การแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา (ABU) รอบคัดเลือก

ณ ลานสยามมินทร อําเภออรัญประเทศ จังหวัด สระแกว

ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 

สิ่งประดิษฐภูมิปญญาสรางสรรค ชื่อผลงาน เครื่องสลัดดอกหญา 

(สําหรับทําไมกวาด) การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ประจําปการศึกษา 2555



พ.ศ. 2555 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 

สิ่งประดิษฐภูมิปญญาสรางสรรค  ชื่อผลงานเครื่องสลัดดอกหญา (สําหรับทํา

ไมกวาด) การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา 2555  ณ โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง     

พ.ศ. 2555 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 มหกรรมหุนยนตอาชีวศึกษาระดับชาติ 2555              

R-Cheewa Robot Content 2012  ประจําป 2555

รางวัลความคิดสรางสรรค การแขงขันหุนยนต ABU ชิงแชมปประเทศไทย              

ประจําป 2555

พ.ศ. 2556 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 การแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา                

(R-Cheewa Robot  Contest 2013) (ทีมยูคาลิปตัส) ระดับชาติ ประจําป            

การศึกษา 2555 ณ ศูนยการคาอยุธยาปารค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2556 รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐประเภท 

ภูมิปญญาสรางสรรคเศรษฐกิจ ชื่อผลงาน เครื่องสลัดดอกหญา 

(สําหรับทําไมกวาด) การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

และการแขงขันหุนยนตยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2555 

ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 

สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาตอยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ชื่อผลงาน 

เครื่องสลัดดอกหญา เวอรชั่น 2  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม             

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ประจําปการศึกษา 2556

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ

ประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป ชื่อผลงาน สบูสมุนไพรใยไหม การประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 

ประจําปการศึกษา 2556



พ.ศ. 2556 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ

เพื่อการประกอบอาชีพ ชื่อผลงาน เครื่องตรวจสอบและบํารุงรักษายางรถยนต  

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 

ประจําปการศึกษา 2556

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดโฟลคซองคนพันธ R 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  ประจําปการศึกษา 2556       

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดโฟลคซองคนพันธ R    

การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ และการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค 

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ประจําปการศึกษา 2556  

ณ โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง      

พ.ศ. 2556 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโฟลคซองคนพันธ R              

การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย           

การแขงขันทักษะวิชาชีพ และการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ  

ประจําปการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช           

จังหวัดนครศรีธรรมราช    

ไดรับรางวัลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนโดยลดปญหาการออกกลางคัน 

ของผูเรียนอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 2556

พ.ศ. 2557 ไดรับรางวัลชนะเลิศ เทเบิ้ลเทนนิสหญิงเดี่ยว รุน อายุ 18 ป 

การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค ประจําป 2557

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เทเบิ้ลเทนนิส ชายเดี่ยว รุน อายุ 18 ป

การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค ประจําป 2557

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน มวยสากลสมัครเลน ชาย รุนน้ําหนักไมเกิน 80 กิโลกรัม

การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

ประจําป 2557



พ.ศ. 2557 ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ตะกรอหญิง การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําป 2557

พ.ศ. 2558 ไดรับรางวัลความคิดสรางสรรค ในการแขงขันหุนยนต ABU ชิงชนะเลิศ 

ประเทศไทย ประจําป 2558

ไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา ABU 

ระดับชาติ ประจําป 2558

ไดรับรางวัลเหรียญเงินการแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา ABU

ระดับชาติ ประจําป 2558

ไดรับรางวัลตะกรอทีมชุดหญิง เหรียญเงิน

พ.ศ. 2558 ไดรับรางวัลมวยไทยสมัครเลน น้ําหนักรุน 42 กก. 1  เหรียญทอง

ไดรับรางวัลมวยสากลสมัครเลน น้ําหนักรุน 48 กก. 1  เหรียญทอง

ไดรับรางวัลมวยสากลสมัครเลน น้ําหนักรุน 64 กก. 1  เหรียญทอง

ไดรับรางวัลเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับจังหวัด 1 เหรียญทอง 

พ.ศ. 2559 ไดรับการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและการแขงขันหุนยนต

ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ  สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน

ชื่อ ระบบพลิกปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล HONNOR AWARD

ณ หางสรรพสินคา เดอะมอลล สาขาบางกะป กรุงเทพมหานคร

ไดรับรางวัลมวยไทยสมัครเลน น้ําหนักรุน 52 กก. 1  เหรียญเงิน

สิ่งประดิษฐโทรศัพทมือถือไมตองถือ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

สิ่งประดิษฐลูกบอกพลีโหลด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

สิ่งประดิษฐระบบพลิกปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  

สิ่งประดิษฐรถเข็นนอนนา  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2



พ.ศ. 2559 ไดรับการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและการแขงขันหุนยนต

ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ  สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน

ชื่อ ระบบพลิกปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล HONNOR AWARD

ณ หางสรรพสินคา เดอะมอลล สาขาบางกะป กรุงเทพมหานคร

ไดรับรางวัลมวยไทยสมัครเลน น้ําหนักรุน 52 กก. 1  เหรียญเงิน

สิ่งประดิษฐโทรศัพทมือถือไมตองถือ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

สิ่งประดิษฐลูกบอกพลีโหลด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

สิ่งประดิษฐระบบพลิกปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  

สิ่งประดิษฐรถเข็นนอนนา  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

สิ่งประดิษฐทุนจิ๋วฉุกเฉิน  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

สิ่งประดิษฐไฟฉุกเฉินสะดวกใช  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

สิ่งประดิษฐอุปกรณชวยหอผลไม  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 

สิ่งประดิษฐแทงดินหยอดปุย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

สิ่งประดิษฐปลอกหนังสวมแกว ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

สิ่งประดิษฐอุปกรณตรวจสอบแกสภายในบาน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ไดรับรางวัลมวยสากลสมัครเลน น้ําหนักรุน 49 กก. 1 เหรียญทองแดง

ไดรับรางวัลมวยสากลสมัครเลน น้ําหนักรุน 52 กก. 1 เหรียญทองแดง

ไดรับรางวัลมวยสากลสมัครเลน  ระดับ (อศจ.จังหวัดปราจีนบุรี) 1 เหรียญเงิน 

ไดรับรางวัลมวยสากลสมัครเลน  น้ําหนักรุน 60 กก. 1 เหรียญทองแดง 

พ.ศ. 2560 สิ่งประดิษฐเครื่องมือลับคมเลื่อยโซแบบปรับองศาไดรับรางวัลชมเชย เหรียญเงิน

สิ่งประดิษฐลูกบิดอุนใจไดรับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง

สิ่งประดิษฐคีมล็อกปะยางไดรับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง

สิ่งประดิษฐอุปกรณชวยทําไมกวาดดอกหญา V.2  รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง

สิ่งประดิษฐอุปกรณปองกันการโจรกรรมจักรยานยนต รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง



พ.ศ. 2560

สิ่งประดิษฐเตียงโอโหไดรับรางวัลชมเชย

สิ่งประดิษฐอุปกรณลางถังน้ําดื่มไดรับรางวัลชมเชย

สิ่งประดิษฐน้ํานมขาวโพดไรเบอรรี่ไดรับรางวัลชมเชย

สิ่งประดิษฐเรือตะเภาไดรับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง

สิ่งประดิษฐ Vegetable Easy Smart ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง

สิ่งประดิษฐ Branching Bag Holder Equipment ไดรับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางวิชาการใหเขมแข็งเทาทันพัฒนาการโลกอาชีพ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

เปาประสงค ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชนและตลาดแรงงาน

กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรรายวิชาใหสอดคลองกับการพัฒนาการวิชาอาชีพปจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาใหสอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการ

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละการพัฒนาปรับปรุงแผนการเรียนรายวิชาใหสอคลองกับวิชาอาชีพปจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหสอดคลองกับ

ความตองการของชุมชน

กลยุทธที่ 2 พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนดวยหลัก 3R 8C

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนดวยหลัก 3R 8C

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของครูผูสอนที่จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร

                             3. กลยุทธและมาตรการ ของสถานศึกษา                     

สิ่งประดิษฐอุปกรณชวยระบายทอน้ําอุดตันดวยแรงดันลม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน

สิ่งประดิษฐเครื่องเช็คชื่อนักเรียนสงขอมูลผานแอพพลิเคชั่นไลน รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง

สิ่งประดิษฐแปลงผักอัจฉริยะ ควมคุมโดยระบบคอมพิวเตอร รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง



กลยุทธที่ 3 สงเสริมความรวมมือ/ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาผูเรียน

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคุณภาพในการรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอนักเรียน

นักศึกษาฝกอาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผูเรียนที่เขารวมอบรมโดยวิทยากรภายนอก

กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบการชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับการพัฒนาปรับปรุงการวัดและประเมินผลตารางแสดงความกาวหนา

ของผูเรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของรายวิชาที่ใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผูเรียนที่เขารวมการบริการวิชาการวิชาชีพภายในสถานศึกษาและชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับคุณภาพของระบบการดูแลและชวยเหลือผูเรียน

กลยุทธที่ 5 ปลูกฝงการฝกการเรียนรูดวยตนเอง

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคุณภาพของสาขางานที่สงเสริมผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการ

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคุณภาพของการสงเสริมการปลูกฝงการรักการอานของผูเรียน

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาระบบการบริการศูนยวิทยบริการ

ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการปลูกฝงการฝกการเรียนรูดวยตนเอง

กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการสอบมาตรฐานวิชาชีพใหเปนที่ยอมรับของสังคม

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคุณภาพความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชน ตอผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2

กิจกรรมการสอนรายวิชา

เปาประสงค ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดองคความรู กอเกิดผลผลิตเปน

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการทํางาน

และพัฒนาชุมชน

กลยุทธที่ 1 จัดระบบวิธีการ ขั้นตอนการสรางองคความรูดานนวัตกรรมใหครูและผูเรียน

สอดคลอง 5 แผนเกง

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการในการสรางองคความรูดานนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใหแกครู

พัฒนาระบบการสรางองคความรูดานนวัตกรรมควบคู



ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการในการสรางองคความรูดานนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใหแกผูเรียน

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมการเรียนรูและความสามารถทางวิชาการใหมี

มาตรฐานสูสากล

กลยุทธที่ 2 สงเสริมสนับสนุนการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการสอน พัฒนางานและ

พัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคุณภาพในการสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองาน

วิจัย เพื่อพัฒนาการสอน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน ของครูผูสอน

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคุณภาพในการสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองาน

วิจัย เพื่อพัฒนาการสอน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน ของผูเรียน

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบกํากับติดตามการสรางองคความรู การสรางนวัตกรรมและ

การนํานวัตกรรมไปใชงาน

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคุณภาพในการกํากับติดตามการสรางองคความรู การสรางนวัตกรรม

และการนํานวัตกรรมไปใชงาน ของครูผูสอน

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคุณภาพในการกํากับติดตามการสรางองคความรู การสรางนวัตกรรม

และการนํานวัตกรรมไปใชงาน ของผูเรียน

ยุทธศาสตรที่ 3 จัดระบบการบริการวิชาชีพที่มีคุณภาพแกผูมีพระคุณ

(แผนกวิชา, วิทยาลัย, โรงเรียนเดิม, ชุมชน)

เปาประสงค ปลูกฝงการเรียนวิชาชีพ มุงเนนการปฏิบัติงานไดจริง ผูเรียนมีจิตสํานึก

กตัญูตอผูมีพระคุณ

กลยุทธที่ 1 สงเสริมกิจกรรมบริการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมภายในองคกร

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของแผนกวิชาที่สงเสริมกิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพแกผูเรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคุณภาพในการบริการวิชาการ วิชาชีพ ในสถานศึกษา

กลยุทธที่ 2 สงเสริมกิจกรรมบริการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาวัด โรงเรียน หรือชุมชน

ใกลเคียงวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของผูเรียนบริการวิชาการวิชาชีพ ภายนอกสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของครูผูสอนในการจัดอบรมการบริการวิชาการวิชาชีพแกชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับคุณภาพในการบริการวิชาการวิชาชีพ เพื่อพัฒนาวัด โรงเรียนหรือชุมชน



ยุทธศาสตรที่ 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย นําสูการ

ประพฤติปฏิบัติ เพื่อสรางคุณธรรมอัตลักษณและภาวะผูนํา

แกผูเรียน

เปาประสงค ผูเรียนซึมซับศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยการรวมปฏิบัติกิจกรรม

คุณธรรมรวมกัน กอเกิดภาวะผูนํา ออกไปอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข

กลยุทธที่ 1 จัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมุงเนนผูเรียน

เปนผูดําเนินการ สอดคลอง 5 แผนดี

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ สงเสริม

การมีภาวะผูนํา

กลยุทธที่ 2 จัดระบบ PDCA เรื่องคุณธรรมอัตลักษณใหครูและผูเรียน โดยเนนผูเรียน

เปนหลักในการดําเนินการ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคุณภาพในการดําเนินโครงงานคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคุณภาพในการดําเนินโครงงานคุณธรรมจริยธรรมของครูและบุคลากร

ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการเชิงรุกโดยพึ่งพาเทคโนโลยีและดานกระบวน

การมีสวนรวม

เปาประสงค เพื่อการพัฒนาผูเรียน บุคลากร และองคกรอยางตอเนื่อง

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผูเรียนและพัฒนางาน

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของครูผูสอนและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพในดานการ

ปฏิบัติงาน

ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของครูผูสอนและบุคลากรที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการ

พัฒนาผูเรียนและพัฒนางาน

กลยุทธที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคุณภาพการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษา



ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาอาคารสถานที่ ใหเอื้อตอการจัดการเรียนการ

สอน และการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการประหยัดพลังงานภายใน

สถานศึกษา

กลยุทธที่ 3 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ตามหลักประกันคุณภาพ

ทุกขั้นตอน (PDCA) บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคุณภาพของกระบวนการมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงานของ

บุคลากรภายในสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง



          











                 

                 

                   



4.1 ประวัติ ความเปนมา ของวิทยาลัยฯ

4.1.1  ประวัติของสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  พ.ศ. 2540   ตามนโยบายการพัฒนากําลังคน   เพื่อพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางทั่วถึง และผลิต

กําลังคนดานวิชาชีพ โดยเริ่มดําเนินการจัดการเรียน การสอน 2 สาขางาน  คือ สาขางานยานยนต และสาขางาน

การบัญชี ปจจุบันดําเนินการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 สาขางาน

ไดแก สาขางานยานยนต สาขางานไฟฟากําลัง  สาขางานอิเล็กทรอนิกส  สาขางานซอมบํารุง สาขางานการบัญชี

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  5 สาขางาน ไดแก สาขางานเทคนิค

เครื่องกลอุตสาหกรรม  สาขางานเครื่องกลไฟฟา  สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา  สาขางานการบัญชี  สาขางาน

เทคโนโลยีสํานักงาน  โดยมี

นายเฉลียว    เทศทับ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ในป พ.ศ. 2540 - 2542

นายชลินทร    ปนทอง ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ในป พ.ศ. 2542 - 2546

นายเบ็ญจะ    อิศรางกูร ณ อยุธยา ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ในป พ.ศ. 2546 - 2549

นายสมประสงค    สิงหสุวรรณ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ในป พ.ศ. 2550 - 2556

นายวิระ    ออมทรัพยทวี ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ในป พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน

4.1.2  ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี  ตั้งอยูเลขที่ 202  หมู 3  ตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  

จังหวัดปราจีนบุรี เบอรโทรศัพท 0-3762-5220  เบอรโทรสาร 0-3762-5224  website: www.kabinburi.ac.th  

มีพื้นที่ดําเนินงาน 59 ไร 3 งาน 9 ตารางวา ระยะหางจากกรุงเทพมหานคร 170 กิโลเมตร (โดยทางรถยนต) 

สถานที่ตั้งอยูบนถนนสาย 304 (ฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา)

4. ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่

วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี



4.1.3  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี  ตั้งอยูในอําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   เปนอําเภอที่เกาแก 

ตั้งแตป พ.ศ.  2469  จนถึงปจจุบัน   และมีความสําคัญทางประวัติศาสตรเมืองหนึ่ง  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  

ประชากรสวนใหญพูดภาษาไทย-อีสาน นับถือศาสนาพุทธ  พื้นที่สวนใหญเปนที่ลุมสลับดอน  มีแควหนุมานซึ่งเปน

ตนกําเนิดของแมน้ําบางปะกงไหลผาน เหมาะกับการเกษตรกรรม   ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เปนหลักและมีอาชีพเสริม  คือ  การรับจางทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม    เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู

มากมาย  แบงเปนเขตอุตสาหกรรมใหญๆ ได 3 แหง  ไดแก  เขตอุตสาหกรรม304 (คลองรั้ง), เครือสหพัฒน, เขต

อุตสาหกรรมกบินทรบุรี จึงเปนสาเหตุใหประชากรสวนใหญมีงานทํา ไมวางงาน

วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี ไดประสานความรวมมือกับชุมชนตางๆ เชน วัด บาน โรงเรียน หรือ 

องคกรตางๆ ในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนานักเรียน-นักศึกษา ใหเปนคนดีและมีอาชีพ ออกสูสังคม

4.2 ขอมูลดานอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี

ชื่อภาษาอังกฤษ   Kabinburi Industrial and Community Education College

ที่ตั้งสถานศึกษา   เลขที่ 202   หมูที่ 3   ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา   ตําบลลาดตะเคียน

                                อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  รหัส 25110

โทรศัพท     โทร. 037-625-220

โทรสาร      โทร. 037-625-224

เว็บไซต    www.kabinburi.ac.th

อีเมล       kabinburi@hotmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา

59 ไร 3 งาน 9 ตารางวา

มีอาคารรวมทั้งสิ้น 9 หลัง  มีหองทั้งสิ้น 10 หอง ไดแก

1 อาคารอํานวยการ จํานวน 1 หลัง  -  หอง   ปที่ได  2542

2 อาคารเรียน จํานวน 1 หลัง 10 หอง   ปที่ได  2542

3 โรงฝกงาน จํานวน 1 หลัง  -  หอง   ปที่ได  2542

4 โรงอาหาร หอประชุม จํานวน 1 หลัง  -  หอง   ปที่ได  2542

5 บานพักผูบริหารโรงเรียน 7-8 จํานวน 1 หลัง  -  หอง   ปที่ได  2542

6 บานพักครู ขนาด 4 ยูนิต จํานวน 1 หลัง  -  หอง   ปที่ได  2542

7 อาคารเรียนตึกชางอุตสาหกรรม จํานวน 1 หลัง  -  หอง   ปที่ได  2542

8 อาคารศูนยวิทยบริการพรอมครุภัณฑ จํานวน 1 หลัง  -  หอง   ปที่ได  2556

9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ จํานวน 1 หลัง  -  หอง   ปที่ได  2557



5. แผนภูมิโครงสรางการบริหาร

วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 

นางสาวศิริวรรณ  เนาวประโคน 

แผนกวิชาชางยนต 

นายสมชาติ  หุนสวน 

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

นายคูณ  บุตราช 

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 

นายเดนศักด์ิ  อินตาคํา 

แผนกวิชาชางซอมบํารุง 

นายเพทาย  คุมครอง 

แผนกวิชาการบัญชี 

นางสาวนารีรัตน  เพียชอ 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

นายกิตติศักด์ิ  เสนานาม 

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก 

นางผกายวรรณ  ศรีนัครินทร 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

นายฉัตรชัย  เนียรมงคล 

งานวัดผลและประเมินผล 

นางสาวสุจิตรา  นารีรักษ 

งานวิทยบริการและหองสมุด 

นางสาวอริสา  เครือวงษ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายสุชิน  อวนออน 

งานสื่อการเรียนการสอน 

นายศักด์ิรวี  สุวัฒนารัตน 

รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร 

นายภูชนะ  อุดมเวช 

งานบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวรัตนาภรณ  จันทนา 

งานบุคลากร 
นางสาววันเพ็ญ  ถายะเดช 

งานบัญชี 
นางสาววารุณี  ทับสวัสด์ิ 

งานการเงิน 

นางสาวณัฐชญา  เจริญผล 

งานพัสดุ 

นายเดนศักด์ิ  อินตาคํา 

งานอาคารสถานท่ี 

นายธวัชชัย  สําเภา 

งานประชาสัมพันธ 

นางสาววันวิสา  ชํานาญสวน 

งานทะเบียน 

นางศิรินทรทิพย  ทองบุราณ 

 

รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ 
นางอภิฤดี  เจริญสุข 

งานวางแผนและงบประมาณ 

นางสาวนารีรัตน  เพียชอ 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

นางสาววิมณฑา  การทนารักษ 

งานความรวมมือ 

นายอภยั  มิตรประพันธ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นายชลาธิป  ดุษฎีโสภณ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ.

นางสาวสุนทรา  ทิพยนางรอง 

งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ 

นางอมรรัตน  คุมครอง 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวทิพวรรณ  อาจศรี 

งานปกครอง 

นายดุสิต  พรมภักด์ิ 

งานครูท่ีปรึกษา 

นายวีระชัย  พารีวงค 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

นางอมรรัตน  คุมครอง 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

นายกิตติศักด์ิ  เสนานาม 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

นายดํารงรัตน  คําลือ 

ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

นางผกายวรรณ  ศรีนัครินทร 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

นางสาวทิพวรรณ  อาจศรี 

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

นายธวัชชัย  สําเภา 

รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นายศิริพงศ  ฟองสันเทียะ 

ผูอํานวยการ 
นายวิระ  ออมทรัพยทวี 



6.1 อัตรากําลัง ป 2561     ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

    ผูใหขอมูล นางสาวนารีรัตน  เพียชอ

อัตรากําลังของ วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี มีบุคลากรทั้งสิ้น  81 คน

ก. ขาราชการ 20 คน

1 ผูบริหาร 5 คน

2 ขาราชการครู 15 คน

3 ขาราชการพลเรือน  - คน

ข. ลูกจางประจํา คน

1 ทําหนาที่สอน  - คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน  - คน

ค. พนักงานราชการ 11 คน

1 ทําหนาที่สอน 11 คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน  - คน

ง. ลูกจางชั่วคราว 50 คน

1 ทําหนาที่สอน 29 คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน 21 คน

จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ  - คน

ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการที่อื่น - คน

ช. มีอัตราวาง ไมมีคนครอง  - คน

1 ขาราชการ  - คน

2 ลูกจางประจํา  - คน

6. ขอมูลบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี



6.2 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา 76 คน

ก. ครูผูสอน ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ํากวา ม.6  - คน 5 คน 5 คน

 - ปวช./ม.6  - คน 1 คน 1 คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี - คน 7 คน 7 คน

 - ปริญญาตรี 50 คน 8 คน 58 คน

 - ปริญญาโท 5 คน - คน 5 คน

 - ปริญญาเอก  - คน  - คน - คน

รวม 55 คน รวม 21 คน 76 คน

6.3 ขอมูลลูกจางชั่วคราว จําแนกตามแหลงเงินที่จาง

ก. ครูผูสอน 29 ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน 21 รวม

 - จางดวยงบบุคลากร คน  - คน คน

 - จางดวยงบดําเนินงาน  - คน  - คน คน

 - จางดวยงบเงินอุดหนุน 29 คน 21 คน 50 คน

 - จางดวยเงินรายได (บกศ.)  - คน  - คน คน

 - จางดวยเงินอื่น ๆ  - คน  - คน คน

รวม 29 คน รวม 21 คน 50 คน



6.3 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ

6.3.1. ขาราชการ รวม 15 คน (ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน)

1. นางสาวณัฐชญา  เจริญผล

2. นางสาวนารีรัตน  เพียชอ

3. นายฉัตรชัย เนียรมงคล

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ

หัวหนางานหลักสูตรฯ

หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

6. นายเดนศักดิ์    อินตาคํา ป.โท 1) การประมาณการติดตั้งไฟฟา หัวหนางานพัสดุกลาง

2) ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

3) โครงการ

4) อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

5) การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

หัวหนาแผนกวิชาชางยนต

ป.ตรี

ปฏิบัติหนาที่

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ชื่อ - สกุล

4.นายสมชาติ   หุนสวน ป.ตรี

ป.โท

2) การบัญชีเบื้องตน 2

3) ฝกงาน

4) กฎหมายพาณิชย

5) การวิเคราะหรายงานทางการเงิน

6) หลักการขาย

5) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

2) โครงการ

7) การบัญชีตนทุน 2

1) งานเครื่องลางรถยนต

5. นายสุชิน อวนออน 1) การบัญชีหางหุนสวน

ป.โท 1) เศรษฐศาสตรเบื้องตน หัวหนางานการเงิน

2) การบัญชีกิจการพิเศษ

3) กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ

4) การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ

5) การบัญชีชั้นสูง 2

ป.ตรี 1) การบัญชีเบื้องตน 2

2) กระบวนการจัดทําบัญชี

3) กฎหมายพาณิชย

5) การบัญชีภาษีอากร

6) การสอบบัญชี

2) คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1

3) คณิตศาสตรพาณิชยกรรม

4) วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาห

1) คณิตศาสตรพื้นฐาน

4) หลักการจัดการ



7. นายอภัย  มิตรประพันธ

8. นายวีระชัย   พารีวงค

9. นายคูน  บุตราช

10. นางสาวธนภรณ  บุตรสมบัติ

11.นางศิรินทรทิพย   ทองบุราณ หัวหนางานทะเบียน

ผูชวยงานแนะแนวอาชีพฯ

หัวหนาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

หัวหนางานครูที่ปรึกษา

หัวหนางานความรวมมือป.ตรี

ป.ตรี 1) ภาษาไทยพื้นฐาน

ปฏิบัติหนาที่

1) งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส

2) การจัดการความปลอดภัย

3) งานเทคนิคยานยนต 1

4) งานเทคนิคยานยนต 2

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

5) งานตรวจวิเคราะหยานยนต

6) งานสงถายกําลัง

ป.โท 1) การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

2) การออกแบบระบบไฟฟา

3) เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

4) การประมาณการระบบไฟฟา

5) การควบคุมมอเตอรไฟฟา

ป.ตรี 1) เครื่องเสียง

2) ไมโครคอนโทรลเลอร

3) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

4) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

5) การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง

ป.ตรี 1) ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1

2) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจแล

3) ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง

4) ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย

ป.ตรี 1) การจัดการสินคาคงคลัง

2) การบัญชีเบื้องตน 2

3) การบัญชีตั๋วเงิน

4) การจัดการสินคาคงคลัง

5) โครงการ

6) การบัญชีชั้นกลาง 2

7) กฎหมายแรงงาน

12. นางสาวทิพวรรณ อาจศรี หัวหนางานกิจกรรมฯ

2) ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

3) ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ



14.นางผกายวรรณ ศรีนัครินทร

2) โปรแกรมกราฟก

5) โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

6) โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

6.3.2. ลูกจางประจํา รวม  - คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ป.โท

ป.ตรี

6) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต

5) สัมมนาเชิงปฏิบัติงานวิชาชีพธุรกิจคาปลีก

7) คณิตศาสตรพื้นฐาน

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

13. นางสาววิมณฑา  การทนารักษ 1) การสรางเว็บไซต หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

2) การเขียนโปรแกรมโดยใชเครื่องมือกราฟกโหมด

3) โครงการ

4) การประยุกตใชโปรแกรมสื่อประถม

1) เศรษฐศาสตรเบื้องตน หัวหนาศูนยบมเพาะฯ

2) การขายเบื้องตน 2

3) การเปนผูประกอบการ

5) การพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกิจ

4) การจัดแสดงสินคา

7) งานการจัดซื้อและการจัดการสินคาคงคลังของธุรกิจคาปลีกทั่วไป

8) ฝกงาน 1

6) งานการจัดการของธุรกิจคาปลีกทั่วไป

10) กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ

15. นายกิตติศักดิ์ เสนานาม ป.ตรี 1) โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ

9) การเปนผูประกอบการ

หัวหนางานแนะแนวอาชีพฯ

3) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

4) องคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

 - ไมมี -



6.3.3. พนักงานราชการ รวม 11 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

2) การวิเคราะหและออกแบบระบบ

3) ระบบจัดการฐานขอมูล

2) โครงการ

3) งานระบบทอในงานอุตสาหกรรม

4) นิเทศนักศึกษาฝกงาน 1 (ทวิภาค)ี

7) โครงการ

รองหัวหนางานประชาสัมพันธ

5) งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

1) เครื่องรับวิทยุ

หัวหนางานบุคลากร

4) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

5) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานอาชีพ

6) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายมาโนช  แจมศรี ป.ตรี 1) การติดตั้งไฟฟานอกอาคาร รองหัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

2) การสองสวาง

3) การสงและจายไฟฟา

4) การติดตั้งไฟฟา 2

6) ฝกงาน 1

2. นางสาวรัตนาภรณ  จันทนา ป.ตรี 1) การประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญ หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

2) การบัญชีรวมคาและระบบใบสําคัญ

3) การบัญชีสินคาและระบบบัญชีเดี่ยว

4) กฎหมายพาณิชย

5) การบัญชีชั้นสูง 1

6) โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี

8) การบัญชีตนทุน 2

2) อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย

3) ระบบเคเบิลทีวี

4) ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ

5) เทคนิคเครื่องรับสงวิทยุ

4. นางสาววันเพ็ญ  ถายะเดช ป.ตรี 1) พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

3. นายดิษฐพงษ  ทรัพยเอนก ป.ตรี

7) เพศวิถีศึกษา

หัวหนาแผนกวิชาชางซอมบํารุง5. นายเพทาย  คุมครอง ป.ตรี 1) งานเชื่อมซอมบํารุง



2) คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ

5) การใชโปรแกรมสํานักงานขั้นสูง

6) ฝกงาน

7) เศรษฐศาสตรเบื้องตน

6) เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น

4) โครงการ

11. นายธวัชชัย  สําเภา หัวหนาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ผูชวยงานกิจกรรมฯ

4) กฏหมายแรงงาน

10) การสงเสริมการขาย

11) โครงการ

ผูชวยงานแนะแนวอาชีพฯ

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป(ป.เอก/โท/ตรี...)

6. นางพรพิงค จันทรแมน 1) โครงงานวิทยาศาสตร

3) โปรแกรมประมวลผลคํา

ป.ตรี

4) โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

7. นายดํารงรัตน  คําลือ ป.ตรี 1) เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น หัวหนางานโครงการพิเศษฯ

2) เครื่องยนตสันดาปภายใน

3) โครงการ

4) งานเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล

5) งานเชื้อเพลิงแกสยานยนต

8. นายสาโรจน ซื่อสัตย ป.ตรี 1) ไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตน รองหัวหนางานโครงการพิเศษฯ

2) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานควบคุมไฟฟา

3) โครงการ

9.วาที่ ร.ต.ศิริพงษ  แพรศิริพุฒิพงศ ป.ตรี 1) งานสงกําลังรถยนต

2) งานวัดละเอียดชางยนต

3) ฝกงาน

10. นางอมรรัตน คุมครอง ป.ตรี 1) การเปนผูประกอบการ หัวหนางานสวัสดิการฯ

2) การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

3) พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน

5) ฝกงาน 

6) ธุรกิจคาปลีก 3

7) ธุรกิจคาปลีก 4

8) ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 2

9) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ป.ตรี 1) งานฝกฝมือ 1



6.3.4. ลูกจางชั่วคราว รวม 50 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1. นายพันธศักดิ์ สุวรรณโสภา

2. นางสาวประไพ  พนมเขตต

3. นางสาวสุจิตรา  นารีรักษ

4. นายดุสิต  พรมภักดิ์ 

5. นายศักดิ์รวี  สุวัฒนารัตน

6. นายชลาธิป  ดุษฎีโสภณ    

7.นายณัฐพล  โชคเจริญ

8. นายคธาวุฒิ  จันทิมา

หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

หัวหนางานปกครอง

หัวหนางานวัดผลและประเมินผล

ผูชวยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ป.ตรี 1) การติดตั้งไฟฟานอกอาคาร

2) การประมาณการติดตั้งไฟฟา

3) นิวเมติกสและไฮดรอลิกส

2) โครงการ 1

4) ลีลาศเพื่อการสมาคม

รองหัวหนางานอาคารสถานที่

หัวหนางานประกันคุณภาพฯ

รองหัวหนางานสงเสริมผลิตผลและการคา

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ป.ตรี 1) พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

2) การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

3) พลศึกษาเพื่องานอาชีพ

5) เพศวิถีศึกษา

6) ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ

ป.ตรี 1) การขายเบื้องตน 2 รองหัวหนางานสวัสดิการฯ

2) กฎหมายพาณิชย

3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4) กฎหมายแรงงาน

5) การบริหารงานคุณภาพในองคกร

6) หลักการตลาด

7) การจัดการสินคาคงคลัง

ป.ตรี 1) วงจรไฟฟากระแสสลับ

2) อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

3) การสงและจายไฟฟา

ปวส. 1) หมอแปลงไฟฟา

2) การประมาณการติดตั้งไฟฟา

3) โครงการ

1) วงจรไฟฟากระแสสลับป.โท

3) ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส

4) แคลคูลัสพื้นฐาน

5) พัลสเทคนิค

6) แคลคูลัสพื้นฐาน

1) เขียนแบบงานซอมบํารุงป.ตรี

2) ปฎิบัติงานซอมบํารุงเครื่องจักรกล

ป.ตรี 1) เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม

2) โครงการ

3) งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน

4) งานซอมสรางชิ้นสวนเครื่องจักรกล



9. นายภูวรินทร บุญตา

10. นางสาววารุณี  ทับสวัสดิ์

14. นางสาวอริสา  เครือวงษ           

ผูชวยงานทะเบียน

หัวหนางานวิจัยฯ

1) ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน

2) วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

5) คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา

หัวหนางานบัญชี

ผูชวยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

7) ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง

1) หนาที่พลเมืองและศีลธรรม

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ป.ตรี 1) พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน

2) เศรษฐกิจพอเพียง

3) ประวัติศาสตรชาติไทย

4) วัฒนธรรมอาเซียน

ป.ตรี

2) การบัญชีสหกรณ

3) การขายเบื้องตน 2

4) กฎหมายแรงงาน

5) ระบบบัญชีสหกรณ

6) การบัญชีหางหุนสวน

11. นางสาวสุนทรา ทิพยนางรอง ป.ตรี 1) โครงงานวิทยาศาสตร

3) วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม

4) วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

12. นางสาวกัญยาณี แซเลี่ยว ป.ตรี ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ

2) ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1

3) การโตตอบจดหมายธุรกิจ

4) ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย

5) การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

6) วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

8) ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม

13. นางสาวชญานิศ  วงศทิมารัตน     ป.ตรี 1) องคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร

2) คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

3) โครงการ

4) คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ

หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุดป.ตรี 1) พลังงานและสิ่งแวดลอม

2) การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดลอม

3) วัฒนธรรมอาเซียน

4) คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน

5) ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ



1) การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด

16. นายจิรศักดิ์ ดวงจรัส    

4) งานไฟฟายานยนต

17. นายกิตติภูมิ พรหมเอาะ

18. นายวิษณุ เกิดสินธุ

3) กลศาสตรของไหล

4) การขับรถยนต

19. นายวิรัตน หอกลอง

4) งานเครื่องลางและสงกําลังรถยนต

ผูชวยงานวิทยบริการและหองสมุด

ครูแผนกวิชาชางยนต

ครูแผนกวิชาชางยนต

5) งานระบบเครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

1) งานปรับอากาศรถยนตป.โท

3) งานทดลองเครื่องกล

ป.ตรี

ป.ตรี

2) ถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน

6) ความแข็งแรงของวัสดุ

1) กลศาสตรเครื่องกล

2) เทอรโมไดนามิกส

6) โปรแกรมกราฟก

11) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3) นิวเมติกสและไฮโดรลกส

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

15. นายประพัทธพงศ  ทากุ ป.ตรี

2) ธรรมมาภิบาลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร

ป.ตรี 1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

8) งานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1

9) งานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2

10) เพศวิถีศึกษา

3) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

4) โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย

ครูแผนกวิชาชางยนต

5) การเขียนโปรแกรมโดยใชเครื่องมือกราฟกโหมด

7) ฝกงาน 1

2) งานนิวเมติกสและไฮโดรลิกสเบื้องตน

2) เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

3) ความแข็งแรงของวัสดุ

5) งานไฟฟารถยนต

ครูแผนกวิชาชางยนต

6) การจัดการความปลอดภัย

4) การขับรถยนต

1) งานซอมเครื่องยนตเบื้องตน



20. นางสาววันวิสา  ชํานาญสวน

21. นายสุพจน เพ็งกําแหง

22. นายศักดิ์สิทธิ์ เคระคุณ

23. วาที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์ สุทธิกุล

24. นายปรมา บัวสอน

25. นางสาวสุธาทิพย บุษบา

26. นายภานุมาศ ภูหงษา

27. นางสาวจุไรวรรณ ทรงหมู

28. นายณัฐพล เปยมทอง

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

รองหัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ครูแผนกวิชาชางซอมบํารุง

ครูแผนกวิชาชางซอมบํารุง

ครูแผนกวิชาชางซอมบํารุง

หัวหนางานประชาสัมพันธ

ผูชวยงานปกครอง

ครูแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

ผูชวยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ผูชวยงานอาคารสถานที่

ป.ตรี 1) ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง

2) งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน

1) เครื่องกลไฟฟากระแสตรง

5) การสนทนาภาษาอังกฤษ 2

3) ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย

1) เครื่องกลไฟฟากระแสตรง

4) ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ

6) วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

2) ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1

2) อิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน

3) อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

1) ซิลสกรีนและวงจรพิมพ

2) เครื่องรับโทรทัศน

3) วงจรไอซีและการประยุกตใชงาน

4) งานบริการอิเล็กทรอนิกส

5) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

6) การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส

1) ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน

2) ปฏิบัติงานบํารุงรักษา

1) นิวเมติกสและไฮดรอลิกส

2) การบํารุงรักษา

3) โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานอุตสาหกรรม

4) กลศาสตรวิศวกรรม

1) งานปรับแตงชิ้นสวนเครื่องกล

2) งานบํารุงรักษาเชิงปองกัน

3) งานติดตั้งเครื่องจักรกล

1) งานเครื่องมือกลเบื้องตน

2) งานซอมสรางชิ้นสวนเครื่องจักรกล

1) เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานดวยคอมพิวเตอร

2) งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล

3) งานควบคุมระบบอัตโนมัติ

4) ความแข็งแรงของวัสดุ

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป



29. นางสาวสุภาวดี สิริทรัพยอาภา

30. นางอรชร  สําเภา

31. นางวาสนา  บุญสาลีพิทักษ

32. นางสาวนิตยา  วิสุนา

33. นายกมลากร ประทาย

34. นายอานนท บุญชู

35. นางสาวกานตพิชชา หนูเทียน

36. นางสาวนฤมล ไพรวัน

37.นางสาวทวีทรัพย   สุบินทร

38. นางสาววันทนา  หุนสวน

39.นางสาวอพิวรรณ   สินทรัพย

40. นางสาวกุลธิดา  ลีลารติพงศ

41. นางสาวณัฐกานต  ทาสราง

42. นางสาวศิริกัลยา เลิศล้ํา

43. นายธนวุธ บุตรทิพย

44. นายเสนาะ   ดีขัน

45. นายวัฒนชัย ลี้ประเสริฐ

46. นายจักรพันธ มณีเสวต

47. นางสาวชลธิดา ปราณีสร

48. นายคําภู   แพงงาม

49. นายจําป  ลานจิตร

50. นายไพรศรี  ทีประติ้ว

เจาหนาที่งานทะเบียน

เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป

เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

เจาหนาที่งานพัสดุ

เจาหนาที่งานการเงิน

เจาหนาที่งานทะเบียน

เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ

เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพฯ

เจาหนาที่งานวิทยบริการฯ

ผูชวยแนะแนวอาชีพฯ

เจาหนาที่งานพัสดุ

คนสวนป.4 -

1) วัสดุชางอุตสาหกรรม

2) เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน

3) งานฝกฝมือ 1

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

 -

ป.ตรี  -

ป.ตรี  -

ป.ตรี  -

ป.ตรี  -

ป.ตรี  -

ป.ตรี

ปวส.  -

ปวส.  -

ป.ตรี  -

ปวส.

ป.ตรี  -

ปวส.  - เจาหนาที่งานบัญชี

ปวส. - เจาหนาที่งานการเงิน

ปวส. -

ปวส.  - เจาหนาที่งานสื่อฯ

ม.ศ.3  - พนักงานขับรถ

เจาหนาที่งานวางแผนและงบประมาณ

ม.6  - พนักงานขับรถ

ปวส.  - เจาหนาที่งานปกครอง

ป.4 - คนสวน

ป.4  - แมบาน

ป.4 - คนงาน



1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น คน หนวย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 541 410 431 1,382 229 185 414 1,796

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาชางยนต/เครืองกล 93 64 62 219 28 23 51 270

 - สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 116 74 83 273 58 38 96 369

 - สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 47 27 25 99 8 10 18 117

 - สาขาวิชาชางซอมบํารุง/ติดตั้งและบํารุงรักษา 110 70 62 242 46 29 75 317

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 - สาขาวิชาการบัญชี 70 59 78 207 51 54 105 312

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 87 63 60 210 30 31 61 271

 - สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 18 16 19 53 8 8 61

 - ทวิศึกษา (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 37 42 79 79

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปการศึกษา (2561) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 830 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น  - คน 2.5 หลักสูตร ปชด.  - คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  - คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.  - คน 2.6 หลักสูตรอื่น ๆ  - คน

7. ขอมูลนักเรียน นักศึกษา

7.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน

ปการศึกษา 2561  (ปปจจุบัน) 

ภาคเรียนที่ 2/2561 (ปปจจุบัน)

250

1,796

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.



1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น คน หนวย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 460 541 410 1,411 300 229 529 1,940

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาชางยนต/เครื่องกล 80 93 64 237 40 28 68 305

 - สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 80 116 74 270 60 58 118 388

 - สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 40 47 27 114 20 8 28 142

 - สาขาวิชาชางซอมบํารุง/ติดตั้งและบํารุงรักษา 80 110 70 260 40 46 86 346

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 - สาขาวิชาการบัญชี 80 70 59 209 60 51 111 320

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 80 87 63 230 60 30 90 320

 - สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 20 18 16 54 20 8 28 82

 - ทวิศึกษา (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 37 37 37

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปการศึกษา (2562) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 640 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น  - คน 2.5 หลักสูตร ปชด.  - คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  - คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.  - คน 2.6 หลักสูตรอื่น ๆ 500 คน

7.2 เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา

250

ปการศึกษา 2562 (ปตอไป) 

1,940

ภาคเรียนที่ 1/2562 (ปตอไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.



หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม

1.โครงการ

สนับสนุนคาใชจาย

ตั้งแตระดับอนุบาล

จนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

2.โครงการศูนย

ซอมสรางชุมชน 

(Fix It Center)

3.โครงการสราง

ผูประกอบการ

ใหม

4.โครงการ

เสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และธรร

มาภิบาลใน

สถานศึกษา

5.โครงการ 

R-Radio
รวมทั้งสิ้น

27,556,564.00        1,501,000.00    1,020,000.00    332,000.00    -            30,409,564.00     6,009,090.00    500,000.00       60,000.00       -                   -              6,569,090.00    36,978,654.00         

 1. แผนงานสราง 27,556,564.00      1,501,000.00   1,020,000.00   332,000.00   -           30,409,564.00    6,009,090.00   500,000.00      60,000.00      -                 -            6,569,090.00   36,978,654.00        

และกระจายโอกาส

 - งบบุคลากร 13,072,220.00       13,072,220.00   -                13,072,220.00        

 - งบดําเนินงาน 1,672,000.00         1,501,000.00    280,000.00       3,453,000.00     -                3,453,000.00         

 - งบลงทุน 1,300,000.00         1,300,000.00     -                1,300,000.00         

 - งบเงินอุดหนุน 8,411,200.00         332,000.00    -            8,743,200.00     6,009,090.00    60,000.00       6,069,090.00   14,812,290.00        

 - งบรายจายอื่น 3,101,144.00         740,000.00       -            3,841,144.00     500,000.00       -                   -              500,000.00      4,341,144.00         

 2. แผนงาน ................... -                    -                -                -             -           -                  -                -                -              -                 -            -                -                      

 - งบบุคลากร  -  -  -  -  - -                   -  -  -  -  - -                -                      

 - งบดําเนินงาน  -  -  -  -  - -                   -  -  -  -  - -                -                      

 - งบลงทุน  -  -  -  -  - -                   -  -  -  -  - -                -                      

 - งบเงินอุดหนุน  -  -  -  -  - -                   -  -  -  -  - -                -                      

 - งบรายจายอื่น  -  -  -  -  - -                   -  -  -  -  - -                -                      

สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ  วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี

ผลผลิต

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2561) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561)



1. ประมาณการรายรับ 46,157,594 บาท

 ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา 9,927,400 บาท

 - ยอดยกมาจากปปจจุบัน 5,000,000 บาท

 - คาดวามีรายรับในปตอไป 4,927,400 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป 2562 (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ 36,230,194 บาท

งบบุคลากร 9,372,864 บาท

งบดําเนินงาน 3,473,000 บาท

งบลงทุน 3,000,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 18,357,290 บาท

งบรายจายอื่น 2,027,040 บาท

2. ประมาณการรายจาย 46,157,594 บาท

งบบุคลากร 16,061,320 บาท

 - เงินเดือน 5,499,468     บาท

 - คาวิทยฐานะ 219,588       บาท

 - คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,898,240     บาท

 - ประกันสังคมพนักงานราชการ 124,624       บาท

 - เงินเดือนครูพิเศษ 3,834,840     บาท

 - เงินเดือนเจาหนาที่ แมบาน คนงาน คนสวน 2,597,760     บาท

 - คาครองชีพ 886,800       บาท

งบดําเนินงาน 18,323,144 บาท

 - คาตอบแทน 3,651,200     บาท

 - คาใชสอย 2,230,000     บาท

 - คาวัสดุ 2,070,000     บาท

 - คาสาธารณูปโภค 2,781,000     บาท

 - * คาใชจายโครงการ/แผนงาน 3,907,850     บาท

 - * คาใชจายอื่นๆ (สํารองฉุกเฉิน) 3,683,094     บาท

งบลงทุน 3,000,000 บาท

 - คาครุภัณฑทางการศึกษา 3,000,000     บาท

 - คาครุภัณฑที่ดิน สิ่งกอสราง -             บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปตอไป)



งบเงินอุดหนุน 6,746,090 บาท

 - โครงการสนับสนุนคาใชจายตั้งแต

   ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,009,090     บาท

 - สิ่งประดิษฐคนรุนใหมและหุนยนต 332,000       บาท

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 45,000         บาท

  - โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี 300,000       บาท

60,000         บาท

งบรายจายอื่น  (ยอดประมาณการ) 2,027,040 บาท

270,000.00     บาท

470,000.00     บาท

500,000.00          บาท

61,760.00       บาท

62,600.00       บาท

76,080.00       บาท

30,000.00       บาท

30,000.00 บาท

379,200.00 บาท

117,600.00 บาท

29,800.00 บาทคาใชจายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา

กิจกรรมรณรงคปองกันและการตั้งจุดบริการ (ศูนยอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต62)

โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

โครงการพัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวิตครูคณาจารยบุคลากรทางการศึกษา

โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู 

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ครั้งที่ 3

โครงการพัฒนารูปแบบและ  Fix it center 

กิจกรรมรณรงคปองกันและการตั้งจุดบริการ (ศูนยอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม62)

โครงการตรวจสอบความพรอมรถโดยสารประจําทางหมวด2 หมวด 3

 - โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ครั้งที่ 2



หนวย : บาท

เงินรายได

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ

/หุนยนต

วิจัยสราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

สนับสนุน

คาใชจายตั้งแต

ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2.โครงการศูนย

ซอมสรางชุมชน 

(Fix It Center)

3.โครงการ

สราง

ผูประกอบการ

ใหม

4.โครงการ

เสริมสราง

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา

5. โครงการตาม

มาตรการเพิ่ม

ศักยภาพตาม

เศรษฐกิจ

6.  โครงการ

อาชีวศึกษารวมดวย

ชวยประชาชนตรวจ

รถกอนใชปลอดภัย

แนนอน

7.โครงการลด

ปญหาการออก

กลางคันของ

ผูเรียนอาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

46,157,594 

 - งบบุคลากร 16,061,320   - -         -          -        16,061,320 -             -             -          -            -            -                 -              -            -           16,061,320 

เงินเดือนขาราชการ 5,499,468     5,499,468   -            5,499,468   

เงินวิทยฐานะ 219,588        219,588     -            219,588     

เงินประจําตําแหนง -               -            -            -            

คาตอบแทนรายเดือนขาราชการ -               -            -            -            

คาจางลูกจางประจํา -               -            -            -            

เงินอื่น ๆ (คาจางชั่วคราว) 7,319,400      7,319,400   -            7,319,400   

คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,022,864     3,022,864   -            3,022,864   

 -  งบดําเนินงาน 7,531,200    1,631,000 -        -        -       9,162,200   -           -            -         -           -           -               -            -            1,570,000  10,732,200 

      - คาตอบแทน 3,651,200    -        -        -        -       3,651,200   -           -            -         -           -           -               -            -            -           3,651,200   

คาเชาบาน(ขั้นต่ํา)  -  -  -  - - -            -            -            

เงินคาตอบแทนนอกเวลา 3,283,200     3,283,200   -            3,283,200   

เงินคาสอนพิเศษ 368,000        368,000     -            368,000     

คาเบี้ยประชุมกรรมการ  -  -  -  -  - -              -            -            

คาตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น  -  -  -  -  - -              -            -            

คาตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต  -  -  -  -  - -              -            -            

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2562  วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี                                                                                                              

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 รวมทั้งสิ้น 

เปนเงิน



เงินรายได

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ

/หุนยนต

วิจัยสราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

สนับสนุน

คาใชจายตั้งแต

ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2.โครงการศูนย

ซอมสรางชุมชน 

(Fix It Center)

3.โครงการ

สราง

ผูประกอบการ

ใหม

4.โครงการ

เสริมสราง

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา

5. โครงการตาม

มาตรการเพิ่ม

ศักยภาพตาม

เศรษฐกิจ

6.  โครงการ

อาชีวศึกษารวมดวย

ชวยประชาชนตรวจ

รถกอนใชปลอดภัย

แนนอน

7.โครงการลด

ปญหาการออก

กลางคันของ

ผูเรียนอาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 รวมทั้งสิ้น 

เปนเงิน

      - คาใชสอย 1,260,000    150,000 -        -        -       1,410,000   -           -            -         -           -           -               -            -            820,000    2,230,000   

คาเชาทรัพยสิน(ขั้นต่ํา)  -  -  -  -  - -            -            -            

คาเชารถยนต(ขั้นต่ํา)  -  -  -  -  - -            -            -            

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 500,000        500,000      -            500,000    1,000,000   

คาซอมรถยนตราชการ -            -            120,000    120,000      

คาซอมครุภัณฑ -            -            50,000      50,000       

คาซอมสิ่งกอสราง -            -            50,000      50,000       

คาจางเหมาบริการ 540,000        150,000 690,000      -            100,000    790,000      

คาเงินสมทบประกันสังคม 220,000        220,000      -            220,000      

          - คาวัสดุ 1,620,000    100,000 -        -        -       1,720,000   350,000    2,070,000   

วัสดุสํานักงาน 200,000        100,000 300,000      -            100,000    400,000      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 350,000        350,000      -            350,000      

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 50,000          50,000       -            50,000       

วัสดุการศึกษา 1,000,000      1,000,000   -            1,000,000   

วัสดุงานบานงานครัว 20,000          20,000       -            20,000       

วัสดุคอมพิวเตอร -               -            -            40,000      40,000       

วัสดุกอสราง -            -            -            

วัสดุยานพาหนะและขนสง -            -            -            

วัสดุงานอาคารสถานที่ -            -            160,000    160,000      

วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ -            -            50,000      50,000       



เงินรายได

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ

/หุนยนต

วิจัยสราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

สนับสนุน

คาใชจายตั้งแต

ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2.โครงการศูนย

ซอมสรางชุมชน 

(Fix It Center)

3.โครงการ

สราง

ผูประกอบการ

ใหม

4.โครงการ

เสริมสราง

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา

5. โครงการตาม

มาตรการเพิ่ม

ศักยภาพตาม

เศรษฐกิจ

6.  โครงการ

อาชีวศึกษารวมดวย

ชวยประชาชนตรวจ

รถกอนใชปลอดภัย

แนนอน

7.โครงการลด

ปญหาการออก

กลางคันของ

ผูเรียนอาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 รวมทั้งสิ้น 

เปนเงิน

 - คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) 1,000,000    1,381,000 2,381,000   400,000    2,781,000   

คาโทรศัพท 16,000 16,000       -            16,000       

คาน้ําประปา 350,000 350,000      -            200,000    550,000      

คาไฟฟา 1,000,000      1,000,000 2,000,000   -            200,000    2,200,000   

คาไปรษณียโทรเลข 15,000 15,000       -            15,000       

 - งบลงทุน 3,000,000    - -        -        -       3,000,000   -           -            -         -           -              -               -            -            -           3,000,000   

  3.1 ครุภัณฑ 3,000,000       -  -  -  - 3,000,000    -  -  -  -  -  - -            -            3,000,000   

  3.2 สิ่งกอสราง -            -            -            

 - งบเงินอุดหนุน 405,000       - -        332,000  -       737,000      6,009,090  -            -         -           -           -               -            6,009,090   -           6,746,090   

 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้น

ื้
-            6,009,090   6,009,090   6,009,090   

 - อุดหนุนงานวิจัยสรางองคความรู -          -            -            -            

 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐใหมและหุนยนต 332,000   332,000      -            332,000      

 -โครงการยกระดับการจัด

อาชีวศึกษาทวิภาคี

300,000        

300,000      

 - โครงการสงเสริมการประกอบ

อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

60,000          

60,000       

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 45,000          45,000       -            45,000       



เงินรายได

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ

/หุนยนต

วิจัยสราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

สนับสนุน

คาใชจายตั้งแต

ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2.โครงการศูนย

ซอมสรางชุมชน 

(Fix It Center)

3.โครงการ

สราง

ผูประกอบการ

ใหม

4.โครงการ

เสริมสราง

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา

5. โครงการตาม

มาตรการเพิ่ม

ศักยภาพตาม

เศรษฐกิจ

6.  โครงการ

อาชีวศึกษารวมดวย

ชวยประชาชนตรวจ

รถกอนใชปลอดภัย

แนนอน

7.โครงการลด

ปญหาการออก

กลางคันของ

ผูเรียนอาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 รวมทั้งสิ้น 

เปนเงิน

 - งบรายจายอื่น 632,680       - 740,000  -        -       1,372,680   -           500,000     -          -           -           124,360        30,000       654,360      -           2,027,040   

 - โครงการศูนยซอมสรางชุมชน 500,000       500,000      500,000      

   (Fix It Center) -            -                                    

 - โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ฐานสมรรถนะ E to E

740,000   740,000      -            740,000      

 - โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวย

ประชาชนตรวจรถกอนใชปลอดภัย

แนนอน ชวงเทศกาลปใหม 2562

61,760            61,760       61,760       

 - โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวย

ประชาชนตรวจรถกอนใชปลอดภัย

แนนอน ชวงเทศกาลสงกรานต 2562

62,600            62,600       62,600       

 -โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนฯ 379,200        379,200      379,200      

 -โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนฯ 117,600        117,600      117,600      

 - โครงการความพรอมรถโดยสาร

สาธารณประจําทางฯ

76,080          

76,080       

 - โครงการพัฒนาประสบการณ

วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถาน

ประกอบการ

29,800          

29,800       

 - โครงการพัฒนาเสริมสราง

คุณภาพชีวิตครูคณาจารยบุคลากร

30,000          

30,000       

 - โครงการลดปญหาการออก

กลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

30,000         30,000       30,000       



เงินรายได

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ

/หุนยนต

วิจัยสราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

สนับสนุน

คาใชจายตั้งแต

ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2.โครงการศูนย

ซอมสรางชุมชน 

(Fix It Center)

3.โครงการ

สราง

ผูประกอบการ

ใหม

4.โครงการ

เสริมสราง

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา

5. โครงการตาม

มาตรการเพิ่ม

ศักยภาพตาม

เศรษฐกิจ

6.  โครงการ

อาชีวศึกษารวมดวย

ชวยประชาชนตรวจ

รถกอนใชปลอดภัย

แนนอน

7.โครงการลด

ปญหาการออก

กลางคันของ

ผูเรียนอาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 รวมทั้งสิ้น 

เปนเงิน

 - โครงการ 95,200          - 300,000 -          -        395,200      1,237,850   -             -          -            -            -                 -              -            5,957,894  7,590,944   

 - โครงการตามภาระงานสถานศึกษา -               300,000 300,000      1,237,850   2,370,000  3,907,850   

 -โครงการสํารองฉุกเฉิน/อื่นๆ 95,200          95,200       3,587,894  3,683,094   

 - สํารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย

 สอศ. กระทรวง พื้นที่



3.4 โครงการ/กิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี                                                                                                            



1 ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ..........................................................................

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ

..................................................................................................................................

4 สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5 วัตถุประสงค

5.1 เพื่อ ......................................................................................................................................

5.2 เพื่อ ......................................................................................................................................

6 เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 ..................................................................................................................................

6.1.2 ..................................................................................................................................

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 ..................................................................................................................................

6.2.2 ..................................................................................................................................

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 .............................................................................................................................................

7.2 .............................................................................................................................................

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ

จากเงิน ............................................................................... งบ .............................................

เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น................................... บาท ไดแก

8.1 ................................................................................................................................................

8.2 ................................................................................................................................................

9 ผลที่คาดวาไดรับ

9.1 ................................................................................................................................................

9.2 ................................................................................................................................................

10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 .................................................................................................................................................

10.2 .................................................................................................................................................

โครงการ ....................................................................................................



                                                                                                              



 



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ
งาน/แผนก ที่ใช

จาย
ที่ใช   ต.ค. 61  พ.ย.61  ธ.ค.61  ม.ค.62  ก.พ.62  มี.ค.62  เม.ย.62  พ.ค.62  มิ.ย.62  ก.ค.62  ส.ค.62  ก.ย.62 รวมเปนเงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ 19,969,170 19,969,170

1 งานตามภาระงานประจํา 16,061,320 16,061,320

1.1 งบดําเนินงาน 10,732,200 10,732,200

1.2 งบลงทุน 3,000,000 3,000,000

  - คาครุภัณฑ งานพัสดุกลาง 3,000,000 3,000,000

  - คาสิ่งกอสราง งานพัสดุกลาง

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 3,907,850 3,907,850

2.1
โครงการศึกษาดูงานผูประกอบการตนแบบ 

ประจําปการศึกษา 2561
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ 3,000 3,000 3,000

2.2
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบ

ธุรกิจภายในสถานศึกษา
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ 10,000     10,000 10,000

2.3 โครงการแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส 200,000 200,000 200,000

2.4
โครงการเพิ่มจุดกระจายอินเทอรเน็ตบนอาคาร

เรียน
งานศูนยขอมูลฯ 50,000 50,000 50,000

2.5
โครงการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร

จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศฯ
งานศูนยขอมูลฯ

2.6
โครงการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายในโดยตนสังกัด
งานประกันคุณภาพฯ 20,000 20,000 20,000

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2562

3.5 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

หนวย : บาท



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ
งาน/แผนก ที่ใช

จาย
ที่ใช   ต.ค. 61  พ.ย.61  ธ.ค.61  ม.ค.62  ก.พ.62  มี.ค.62  เม.ย.62  พ.ค.62  มิ.ย.62  ก.ค.62  ส.ค.62  ก.ย.62 รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2562

2.7
โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ประจําปการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพฯ 6,000 6,000 6,000

2.8
โครงการอบรมจัดทํามาตรฐานสถานศึกษาของ

วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี
งานประกันคุณภาพฯ 6,000       6,000 6,000

2.9

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

มาตรฐานสถานศึกษาและแผนพัฒนา

สถานศึกษา

งานประกันคุณภาพฯ 100,000    100,000 100,000

2.10
โครงการแสดงผลงานนักเรียนและครูผูสอน 

ประจําปการศึกษา 2561
งานวิจัยฯ 6,000 6,000 6,000

2.11
โครงการกิจกรรมอบรมหรือสงเสริมกิจกรรมการ

จัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอน

งานวิจัยฯ 7,000 7,000 7,000

2.12
โครงการรวมลงนามความรวมมือกับสถาน

ประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา
งานความรวมมือ 5,000 5,000 5,000

2.13
โครงการสรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2562
งานวางแผนฯ 3,000 3,000 3,000

2.14
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2563
งานวางแผนฯ 4,000 4,000 4,000

2.15
โครงการพัฒนาหองเรียนธรรมชาติ งานอาคาร

สถานที่ ประจําปงบประมาณ 2562
งานอาคารฯ 60,000 60,000 60,000

2.16
โครงการสรางถนนคอนกรีตในสถานศึกษาแบบ

พอเพียง วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี
งานอาคารฯ 600,000 600,000 600,000

2.17
โครงการพัฒนาบานพักครูและบุคลากรใน

สถานศึกษาแบบพอเพียง
งานอาคารฯ 200,000 200,000 200,000

2.18
โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาครู และ

บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี
งานบุคลากร 200,000 200,000 200,000

2.19
โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหนาแผนก และ

หัวหนางานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานบุคลากร 50,000 50,000 50,000



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ
งาน/แผนก ที่ใช

จาย
ที่ใช   ต.ค. 61  พ.ย.61  ธ.ค.61  ม.ค.62  ก.พ.62  มี.ค.62  เม.ย.62  พ.ค.62  มิ.ย.62  ก.ค.62  ส.ค.62  ก.ย.62 รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2562

2.20
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี
งานบุคลากร 5,000 5,000 5,000

2.21
โครงการยกยองชูเกียรติสรางขวัญกําลังใจใหกับ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานบุคลากร 7,000 7,000 7,000

2.22
โครงการรองรับการศึกษาดูงาน และเตรียมรับ

การตรวจประเมินหองเรียนเฉพาะทาง ประจําป 

งบประมาณ 2562

งานบุคลากร 20,000 20,000 20,000

2.23
โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี
งานพัสดุกลาง 52,500 63,000 52,500

2.24
โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพบุคลากรในการทํางาน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานการเงิน 3,000 3,000 3,000

2.25
โครงการพัฒนาระบบงานบัญชีตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
งานบัญชี 3,000 3,000 3,000

2.26
โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี
งานบริหารงานทั่วไป 3,000 3,000 3,000

2.27
โครงการพัฒนาระบบเอกสารงานบริหารทั่วไป 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานบริหารงานทั่วไป 3,000 3,000 3,000

2.28

โครงการมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จ

การศึกษาและเชิดชูเกียรติผูมีผลการเรียนดีเดน 

ประจําปการศึกษา 2561 ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

งานทะเบียน 15,000 15,000 15,000

2.29
โครงการมอบตัวนักเรียน นักศึกษาและประชุม

ผูปกครอง ปการศึกษา 2562 รอบทั่วไป ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานทะเบียน 10,000 10,000 10,000

2.30
โครงการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา(โควตา)และ

ประชุมผูปกครอง ปการศึกษา 2562 ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานทะเบียน 5,000 5,000 5,000



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ
งาน/แผนก ที่ใช

จาย
ที่ใช   ต.ค. 61  พ.ย.61  ธ.ค.61  ม.ค.62  ก.พ.62  มี.ค.62  เม.ย.62  พ.ค.62  มิ.ย.62  ก.ค.62  ส.ค.62  ก.ย.62 รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2562

2.31
โครงการจดทาคูมอนกเรยน นกศกษา ป

การศึกษา 2562 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

งานทะเบียน

2.32
โครงการพี่ชวนนองพัฒนางานประชาสัมพันธ 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี
งานประชาสัมพันธ 3,000 3,000 3,000

2.33
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา และปายเตือน

ความปลอดภัย รองรับการประเมินสถานศึกษา

ปลอดภัย วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี

งานอาคารฯ 20,000 20,000 20,000

2.34
โครงการปรับปรุงเสาสงสายอากาศวิทยุเพื่อ

การศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-radio Network 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี

งานประชาสัมพันธ 7,500 7,500 7,500

2.35
โครการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan) 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี ประจําป 2562
งานบุคลากร 3,000 3,000 3,000

2.36

โครงการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผูเรียนในการบริหารจัดการ

ดานอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ ประจําป

งบประมาณ 2562

งานอาคารฯ

2.37

โครงการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผูเรียนในการบริหารจัดการ

ดานสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ประจําป

งบประมาณ 2562

งานอาคารฯ

2.38
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงลูกเสือ

วิสามัญ ประจําปการศึกษา 2562
งานกิจกรรมฯ 10,000 10,000 10,000

2.39
โครงการวันไหวครูและพิธีบวงสรวงพระ

วิษณุกรรม ประจําปการศึกษา 2562
งานกิจกรรมฯ 20,000 20,000 20,000

2.40
โครงการประชุมผูปกครองเครือขายวิทยาลัยการ

อาชีพกบินทรบุรี ประจําปงบประมาณ 2562
งานครูที่ปรึกษา 10,000 10,000 10,000



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ
งาน/แผนก ที่ใช

จาย
ที่ใช   ต.ค. 61  พ.ย.61  ธ.ค.61  ม.ค.62  ก.พ.62  มี.ค.62  เม.ย.62  พ.ค.62  มิ.ย.62  ก.ค.62  ส.ค.62  ก.ย.62 รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2562

2.41
โครงการเตรียมความพรอมทางกีฬาเพื่อเขารวม

การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ประจําปการศึกษา 

2562

งานกิจกรรมฯ 10,000 10,000 10,000

2.42
โครงการประชุมความรวมมือเครือขายเฝาระวัง

พฤติกรรมผูเรียน
งานปกครอง 2,000 2,000 2,000

2.43
โครงการพิธีเตรียมรับลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

และประดับแถบ 2 สี ประจําปการศึกษา 2562
งานกิจกรรมฯ 3,000 3,000 3,000

2.44
โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2561
งานแนะแนวฯ 3,000 3,000 3,000

2.45 โครงการวันปยมหาราช ประจําป 2561 งานกิจกรรมฯ 2,000       2,000 2,000

2.46
โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีลอยกระทง 

ประจําปการศึกษา 2561
งานกิจกรรมฯ 5,000 5,000 5,000

2.47 โครงการแนะแนวสัญจร ประจําปการศึกษา 2562 งานแนะแนวฯ 40,000 40,000 40,000

2.48
โครงการเดินทางไกลอยูคายพักแรมและพิธีเขา

ประจํากองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจําป

การศึกษา 2561

งานกิจกรรมฯ 25,000 25,000 25,000

2.49
โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน วิทยาลัยการ

อาชีพกบินทรบุรี ประจําปการศึกษา 2561
งานกิจกรรมฯ 35,000 35,000 35,000

2.50
โครงการซื้อยาและเวชภัณฑ ประจําปการศึกษา 

2562
งานสวัสดิการฯ 40,000 40,000 40,000

2.51
โครงการพัฒนาหองพยาบาลและจัดหาวัสดุ

อุปกรณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี
งานสวัสดิการฯ 10,000 10,000 10,000

2.52
โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมสถานศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี
ศูนยคุณธรรมฯ 50,000     50,000 50,000

2.53
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา 2562
งานกิจกรรมฯ
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2.54
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน 

นักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562
งานสวัสดิการฯ

2.55
โครงการรองรบการประเมนสถานศกษา

ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจําป

การศึกษา 2562

งานสวัสดิการฯ 5,000 5,000 5,000

2.56
โครงการพัฒนางานกิจกรรมฯ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ 2562
งานกิจกรรมฯ 28,000 28,000 28,000

2.57
โครงการศุกรสดใสใจอิ่มบุญ ประจําปการศึกษา 

2562
งานกิจกรรมฯ 1,000       1,000 1,000

2.58
โครงการตนไมพูดได ครั้งที่ 6 ประจําปการศึกษา

 2561
งานกิจกรรมฯ 5,000       5,000 5,000

2.59
โครงการ To Be Number One Idol เปนหนึ่ง

โดยไมพึ่งยาเสพติด ประจําปการศึกษา 2561
งานกิจกรรมฯ 5,000 5,000 5,000

2.60
โครงการเตรียมรับการประเมินองคการมาตรฐาน

ดีเดนฯ วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี ประจําป

การศึกษา 2561

งานกิจกรรมฯ 30,000 30,000 30,000

2.61
โครงการพัฒนาระบบงานโครงการพิเศษและการ

บริการชุมชน 2562
งานโครงการพิเศษฯ 5,000 5,000 5,000

2.62
โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2562
งานกิจกรรมฯ 10,000 10,000 10,000

2.63
โครงการรณรงคใหความรูเรื่องยาเสพติดแก

ผูเรียน วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี
งานปกครอง 4,000 4,000 4,000

2.64
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา

 วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี
งานปกครอง 6,000 6,000 6,000

2.65
โครงการฟุตซอลวก.กบ.คัพ ครั้งที่ 10 วิทยาลัย

การอาชีพกบินทรบุรี ปการศึกษา 2562
งานกิจกรรมฯ 2,000 2,000 2,000

2.66
โครงการวันภาษาไทยและวันสุนทรภู ประจําป

การศึกษา 2562
งานกิจกรรมฯ 5,000 5,000 5,000

2.67
โครงการสัปดาหอาเซียน ประจําปการศึกษา 

2562
งานกิจกรรมฯ 5,000 5,000 5,000
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2.68
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานองคการนักวิชาชีพฯ 

ระดับสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

งานกิจกรรมฯ 3,000 3,000 3,000

2.69
โครงการ Big Cleaning Day วิทยาลัยการอาชีพ

กบินทรบุรี ปการศึกษา 2562
งานกิจกรรมฯ 5,000 5,000 5,000

2.70
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ประจําปการศึกษา 2562
งานกิจกรรมฯ               5,000     5,000 5,000           

2.71
โครงการอบรมสรางผูประกอบการใหม (SME) 

ประจําปการศึกษา 2562
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ               2,000     2,000 2,000           

2.72
โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ประจําป

การศึกษา 2562
งานกิจกรรมฯ               2,000     2,000 2,000           

2.73
โครงการหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา 

ประจําปการศึกษา 2562
งานกิจกรรมฯ               5,000     5,000 5,000           

2.74
โครงการคายอาสา แผนกวิชาชางซอมบํารุง 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี ปการศึกษา 2562
งานกิจกรรมฯ               5,000     5,000 5,000           

2.75
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณฯ ประจําป 2562
งานกิจกรรมฯ               5,000     5,000 5,000           

2.76 โครงการพัฒนาจิต ประจําปการศึกษา 2562 งานกิจกรรมฯ               2,000       2,000 2,000           

2.77
โครงการคอนเสิรตพลังสีขาว Music Festival 

ครั้งที่ 7 ประจําปการศึกษา 2562
งานกิจกรรมฯ 15,000     15,000 15,000         

2.78
โครงการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพใน

อนาคตแหงประเทศไทยฯ ประจําปการศึกษา 

2562

งานกิจกรรมฯ              3,000       3,000 3,000           

2.79
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
งานกิจกรรมฯ             10,000     10,000 10,000         

2.80
โครงการอบรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สงเสริมสุขภาพอนามัยในสถานศึกษา
งานสวัสดิการฯ             10,000     10,000 10,000         
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2.81
โครงการอวท. ชอสะอาด ประจําปการศึกษา 

2562
งานกิจกรรมฯ              3,000       3,000 3,000           

2.82
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติงานองคการนักวิชาชีพ

ในอนาคตแหงประเทศไทยฯ ประจําปการศึกษา 

2562

งานกิจกรรมฯ              3,000       3,000 3,000           

2.83
โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัย ประจําป

การศึกษา 2562 วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี
งานโครงการพิเศษฯ               5,000       5,000 5,000           

2.84
โครงการตลาดนัดนักขาย ประจําปการศึกษา 

2561
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ               2,000     2,000 2,000           

2.85
โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน

อาชีวศึกษา ปงบประมาณ 2562
งานครูที่ปรึกษา               5,000 5,000    5,000           

2.86
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข
งานปกครอง             20,000     20,000 20,000         

2.87
โครงการจัดหาทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 

2562
งานแนะแนวฯ 2,000 2,000 2,000

2.88
โครงการอบรมลูกเสือเนตรนารี ชอสะอาด 

ประจําปงบประมาณ 2562
งานกิจกรรมฯ 2,000 2,000 2,000

2.89
โครงการประเมินความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2561
งาแนะแนวฯ

2.90
โครงการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปการศึกษา 2561
งานกิจกรรมฯ 10,000 10,000 10,000

2.91
โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับพัฒนาแผนกวิชา 

ประจําปการศึกษา 2562
งานหลักสูตรฯ 800,000 800,000 800,000

2.92
โครงการพัฒนาแผนกวิชาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปการศึกษา 2562
งานหลักสูตรฯ 100,000 100,000 100,000

2.93
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี
งานหลักสูตรฯ 130,000 130,000 130,000
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2.94
โครงการบริการวิชาชีพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ปงบประมาณ พ.ศ.2562
งานหลักสูตรฯ 70,000 70,000 70,000

2.95
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งานหลักสูตรฯ 60,000 60,000 60,000

2.96
โครงการพี่นองจิตอาสาพัฒนาหองคอมพิวเตอร

และระบบอินเทอรเน็ต
งานวิทยบริการฯ 50,000 50,000 50,000

2.97
โครงการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตเพื่อสรางนิสัยรัก

การอาน
งานวิทยบริการฯ 100,000 100,000 100,000

2.98
โครงการปรับปรุงรถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง 

ประจําป 2562 แผนกวิชาชางยนต
แผนกวิชาชางยนต 20,000 20,000 20,000

2.99
โครงการจัดแสดงผลงานโครงการทักษะวิชาชีพ 

ประจําปการศึกษา 2561
งานสิ่งประดิษฐฯ 5,000 5,000 5,000

2.100
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการจัดการ

เรียนรูดวยสื่อเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

งานสื่อฯ 5,000 5,000 5,000

2.101
โครงการสงเสริมการประกวดผลโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ประจําป 2562
แผนกวิชาสามัญฯ 7,000 7,000 7,000

2.102
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน

 นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี
งานวัดผลฯ 3,000 3,000 3,000

2.103
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

ประจําปการศึกษา 2562
งานหลักสูตรฯ 3,000 3,000 3,000

2.104
โครงการพิจารณาผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา

 วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี
งานวัดผลฯ 6,000 6,000 6,000

2.105
โครงการติวเตอร V-NET วิทยาลัยการอาชีพ

กบินทรบุรี
งานวัดผลฯ 1,500 1,500 1,500
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2.106

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางการบัญชี โดยวิทยากรภายนอก 

ปงบประมาณ 2562

แผนกวิชาการบัญชี 3,000 3,000 3,000

2.107

โครงการอบรมใหความรูโดยวิทยากรภายนอก

แผนกวิชาชางซอมบํารุง วิทยาลัยการอาชีพ

กบินทรบุรี ปการศึกษา 2562

แผนกวิชาชางซอม

บํารุง
3,000 3,000 3,000

2.108
โครงการอบรมวิทยากรภายนอก แผนกวิชาชาง

ไฟฟากําลัง

แผนกวิชาชางไฟฟา

กําลัง
3,000 3,000 3,000

2.109 โครงการพัฒนาหองฝายวิชาการ งานวัดผลฯ 48,000 48,000    48,000

2.110
โครงการรองรับการประชุมภาคี 4 ฝาย ป

การศึกษา 2562
งานวิทยบริการฯ 6,000 6,000 6,000

2.111

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเขม 

สําหรับผูเรียนกอนจบการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2561

แผนกวิชาสามัญฯ 2,000 2,000 2,000

2.112
โครงการวันคริสตมาสและวันขึ้นปใหม ประจําป

การศึกษา 2561
แผนกวิชาสามัญฯ 2,000 2,000 2,000

2.113
โครงการพัฒนาหองโสตทัศนูปกรณ วิทยาลัยการ

อาชีพกบินทรบุรี
งานสื่อฯ 10,000 10,000 10,000

2.114
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระบบทวิภาคี

 ประจําปงบประมาณ 2562 วิทยาลัยกบินทรบุรี
งานอาชีวศึกษาทวิภาคี 12,500 12,500 12,500

2.115 โครงการอิงลิช แคมป(English Camp) แผนกวิชาสามัญฯ

2.116 โครงการอิงลิช เดย(English Day) แผนกวิชาสามัญฯ

2.117
โครงการทดสอบประมวลความรู นักเรียน 

นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี
งานวัดผลฯ

2.118
โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ระดับ 1 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน จ.ปราจีนบุรี
งานวัดผลฯ



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ
งาน/แผนก ที่ใช

จาย
ที่ใช   ต.ค. 61  พ.ย.61  ธ.ค.61  ม.ค.62  ก.พ.62  มี.ค.62  เม.ย.62  พ.ค.62  มิ.ย.62  ก.ค.62  ส.ค.62  ก.ย.62 รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2562

2.119
โครงการเพิ่มปริมาณผูเรียนระบบทวิภาคึ 

ประจําปงบประมาณ 2562
งานอาชีวศึกษาทวิภาคี

2.120 คาใชจายเพื่อการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ฝายบริหารฯ 267,850 267,850 267,850

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

 -ไมมี-

4 โครงการพิเศษ (ไมใชเงิน สอศ./สถานศึกษา)

 -ไมมี-
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