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คำนำ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการปรับเปลี่ยนการเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายแผน
งบประมาณและใช้ผลผลิตเป็นหน่วยกำกับ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินกับระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการจัดการ
งบประมาณ เพ่ือให้เกิดความสะดวกเร็วในการประมวลและรายงานผล 
 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ได้
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2548 โดยยึดถือตามหลัก
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและพันธกิจวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
เป็นสำคัญ 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหารจัดการ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที ่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 
พันธกิจ 

 1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล 

 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 

 4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี           
     ของประเทศ 

 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ              

     ฝึกอบรมวิชาชีพ 

 6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 “ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน” 

1.  การจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 1.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน อาช ีวศ ึกษา (Center    
of Vocational Manpower Networking Management : CVM) และความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) เพื ่อการพัฒนากำลังคนตามบริบทเชิงพื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)              
และการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

1.2 พัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต (Future Skills) โดยการ Up-Skill Re-Skill และ New-  
Skill และการเป ็นผ ู ้ประกอบการ ภายใต ้ศ ูนย ์พ ัฒนาอาช ีพและการเป ็นผ ู ้ประกอบการ (Career& 
Entrepreneurship Center : CEC)  

1.3 สร้างความเข้มแข็งระบบความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นและมีคุณภาพ 

2.  การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 

 2.1 ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในภาพรวมของจังหวัด  โดยใช้            
Big Data กำลังคนในพื ้นที ่ สอดคล้องตามความต้องการกำลังคนและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศ 

 2.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ เพื่อการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา
แบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
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 2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  การสะสมหน่วย การ
เรียนรู้ (Credit Bank) และการต่อยอดองค์ความรู้และสมรรถนะใหม่ หรืออาชีพใหม่ (New Job/Future Job) 

 2.4 พัฒนาทักษะวิชาชีพผู ้เร ียนอาชีวศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์และการปฏิบัติงาน จริง                
มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รองรับมาตรฐานอาชี พผู้สำเร็จ
อาชีวศึกษา 

 2.5 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับเยาวชน ผู ้ด้อยโอกาส และผู ้พิการอย่าง
ครอบคลุมเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

 2.6 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในสถาน 
ประกอบการปัจจุบัน การใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต 

 2.7 ยกระดับการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ ทั้งในรูปแบบหลักสูตรอาชีพระยะสั้นและ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีพที่ผู้เรียนสายสามัญสามารถนำหน่วยกิตไปใช้ในการศึกษาต่อสายอาชีพ
หรือนำไปสู่การประกอบอาชีพได้ 

 2.8 ยกระดับการดำเนินงานศูนย์ซ ่อมสร้างเพื ่อชุมชน  (Fixit Center) และเพิ ่มประสิทธิภาพ
แอพพลิเคชั่นช่างอาชีวะ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ให้เข้าถึงและครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓ 
 

1.2 นโยบายการปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
สมรรถนะสูง เป็นหลักในการพัฒนาและเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (อาชีวะพร้อม 
การศึกษาพร้อม ประเทศไทยเดินหน้า) 

7  นโยบายเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.ยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2.ยกระดับโครงการอาชีวอยู่ประจำ เรียนฟรี  มีอาชีพ 
3.ขับเคลื่อนโครงการทวิศึกษาแนวใหม่ 
4.ขับเคลื่อนอาชีวะ ช่วยประชาชน 
5.ขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สอศ. 
6.ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง 
7.สร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา 

5 นโยบายหลัก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษารัฐและเอกชน (Quality) 
2.ยกระดับความร่วมมือ (Cooperation) 
3.ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการอาชีวศึกษา (Equity) 
4.เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย (Safety) 
5.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficiency) 
 
 1.ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษารัฐและเอกชน (Quality) 
1.1  นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา 
1.2  เสริมสร้างอัตลักษณ์และความเข้มแข็งที่โดดเด่นของสถานศึกษารัฐและเอกชนแต่ละประเภทและรวมถึง
สถาบันการอาชีวศึกษา (1 สถานศึกษา 1 จุดเด่น) 
1.3 ขับเคลื่อนและขยายผลศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์บริหาร
เคร ือข ่ ายการผล ิตและพ ัฒนาล ั งคนอาช ีวศ ึกษา ( Center of Vocational Manpower Networking 
Management : CVM) 
1.4  ยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งในและ
ระดับชาติและระดับสากล 
1.5 ปรับรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้อาชีพ (Module) และการเรียนรู้คู่การปฏิบัติ (Work Based 
Learning) ภายใต้หลักคิด (ลดเวลาทฤษฎี เพ่ิมเวลาฝึกประสบการณ์) 
1.6  พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารัฐและเอกชนให้มีสมรรถนะในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
1.7 ขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (มุ่งเป้าทวิภาคี 50%) 
1.8 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้ง Soft Skill และ Hard Skill โดยยึดหลัก “คุณธรรมนำทักษะอาชีพ”  
1.9  พัฒนาทักษะทางภาษาและดิจิทัลให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
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1.10  เพิ่มสมรรถนะผู้เรียนสู่กำลังคนสมรรถนะ ด้วยการสร้างผลงานสร้างสรรค์ งานวิจัยและนวัตกรรม
อาชีวศึกษา 
1.11  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน “มีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ มีเงินฝาก” 
1.12  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก 
1.13  พัฒนาสื่อและครุภัณฑ์การศึกษาที่ทันสมัย ตอบโจทย์การศึกษาปัจจุบันและอนาคต 
 

2.ยกระดับความร่วมมือและสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารัฐและเอกชน 
2.1  พัฒนาและสร้างแรงจูงใจในการทำความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงและการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงให้ตอบโจทย์ประเทศ 
2.2  สร้างความเข้มแข้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือคุณภาพสูง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการ
ระดมทรัพยากรและยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา 
2.3  สร้างความเข้มแข็งให้กับ อ.กรอ.อศ. เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษา 
2.4  เสริมสร้างภาพลักษณ์ คุณค่าอาชีวศึกษาและจิตอาสา ด้านแนวคิด “อาชีวะ ช่วยประชาชน” และ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง 
2.5  นำช่องการ Soft Power มาเป็นกลไกในการสื่อสารอาชีวศึกษาสู่สังคม 
2.6  พลิกโฉมภาพลักษณ์อาชีวศึกษาด้านการบูรณาการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู้อาชีวศึกษาสู่
ชุมชน สังคมประเทศชาติและนานาชาติ (Ovec Show & Share) 
2.7  เผยแพร่ผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาในมิติต่างๆ สู่สาธารณะ ผ่านรายการ R-Channel 
2.8  ยกระดับและให้ความสำคัญกับการให้บริการชุมชน ในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 3. ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการอาชีวศึกษา 
3.1  สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการอาชีวศึกษาด้านโครงการทวิศึกษาแนวใหม่ 
3.2  เสริมสร้างความเข้มแข็งและต่อเนื่องให้กับโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพและโครงการ
อาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 
3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกันและจัดการอาชีวศึกษาท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่ในทุกรูปแบบ 
3.4  ขับเคลื่อนระบบการอาชีวศึกษาให้เอื้อต่อผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและช่วงวัย การจัดอาชีวศึกษาให้เป็น
ระบบเปิด (Open Entry Open Exit)  โดยให้ความสำคัญกับระบบสะสม เทียบโอนและธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) 
3.5  ขับเคลื่อนการต่อยอดสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน  (Up-skilling Re-skilling New Skill) ด้วยระบบที่
ยืดหยุ่นและหลากหลาย 
3.6  ขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการและจำเป็นพิเศษและผู้สูงวัย 
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 4. เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย 
4.1  จัดตั้งและขับเคลื่อนดำเนินงานศูนย์ความปลอดภัย (OVEC Safety Center) ทั้งในระดับ สอศ.และสถานศึกษา 
4.2  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพ 
4.3  สร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้เป็น “สถานศึกษาแห่งความสุข” 
4.4  สร้างความร่วมมือกับสาธารณสุข (สธ.) ในพ้ืนที่ เพื่อสร้าง “1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย) 
4.5  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อวท./อกท. เพ่ือเป็นกลไกหลักในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
4.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการและพหุปัญญาที่หลากหลาย รวมถึงการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน 
4.7  ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ งานวิจัยและการใช้นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ชุมชน สังคมและประเทศ 
 
 5.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5.1  สร้างพลังร่วมภายใน สอศ. ที่เข้มแข้ง ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ “OVEC  One  Team” 
5.2  สร้างค่านิยมองค์กร “OVEC” 
5.3  ขับเคลื่อนและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good governance) 
5.4  ยกระดับการขับเคลื่อนดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และ ITA 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน 
5.5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษา 
5.6  ส่งแสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับบุคลากร 
5.7  นำระบบดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ 
5.8  พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน (Singgle Data) และสามารถเชื่อมโยงกัน (Ling Data) 
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1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 

1. ความมั่นคง 
2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. สร้างงการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
 

2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน 
  

ปรัชญา 

 

 “มีคุณธรรม  นำวิชาชีพ  สร้างงานให้สังคม”  คือปรัชญาการทำงานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักการ
ในการดำเนินงานบริหารวิทยาลัยฯ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
          วิสัยทัศน์ 
 

 สถานศึกษาคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี เรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา       “บริการวิชาชีพแก่ชุมชน” 
 

 คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา     “สามัคคี มีวินัย จิตสาธารณะ” 
สามัคคี ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน เป็นน้ำหนึ่ง

ใจเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุตามที่ต้องการ โดย
ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมี
เหตุผล ยอมรับความแตกต่างทางความคิด 

มีวินัย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ให้
เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผน อันหนึ่งอันเดียวกัน 

จิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

  

 อัตลักษณ์ของผู้เรียน “อาชีพเด่น เก่งงาน บริการชุมชน” 
  อาชีพเด่น มีทักษะด้านวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาได้ 
  เก่งงาน          ทำงานได้เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 
  บริการชุมชน   สามารถนำความรู้ด้านวิชาชีพออกไปบริการแก่ชุมชน 
 
พันธกิจ 
 

จัดการศึกษาค้นคว้าวิชาชีพในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  (ปวส.) หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรแกนมัธยม   โดยระดมทรัพยากรทั้งภายในสถานศึกษาตลอดจน
ร่วมมือกับภาคเอกชน  ชุมชน และสถานประกอบการ เพื่อให้การจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียน  การสอน การวิจัยและ
พัฒนาด้านการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ  พัฒนาและ
เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และรายงานผลการดำเนินงาน 
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แผนยุทธศาสตร์ 
ดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช. , ปวส. เพ่ือให้ผู้เรียน  ได้เรียนตามความสนใจจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพภายใน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกเป็นเถ้าแก่
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ให้กับนักเรียน  นักศึกษานำสถานศึกษาเข้าสู่ชุมชน   ให้บริการด้านวิชาการ  การสอน
หลักสูตรระยะสั้น สอนวิชาชีพ108 อาชีพการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งนักเรียน  
นักศึกษา  ฝึกงาน  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
หลักสูตรที่เปิดสอน 

 1.  วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวเปิดทำการสอน 2 ระดับ  คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้
เวลาศึกษา 3 ปี  โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือเทียบเท่า) คณะและสาขาวิชาที่
เปิดสอน มีดังนี้ 

1.1  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  เปิดสอน 2 กลุ่มวิชา 
 1.1.1 สาขาวิชาการบัญชี 

    - สาขางานการบัญชี 
   1.1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.2  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
 1.2.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 

    - สาขางานยานยนต์ 
   1.2.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
    - สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
 

2.  ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
(ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เปิดสอนมีดังนี้ 
  2.1  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
   2.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
    - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
   2.1.2 สาขาวิชาไฟฟ้า 
    - สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
  2.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ 
   2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
    - สาขางานการบัญชี 
   2.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
    - สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
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3.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้น รับนักเรียน  นักศึกษาไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  (อ่านออกเขียนได้)                 
คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน  มีดังนี้ 
  3.1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
   - งานบริการจักรยานยนต์ 
   - การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
   - งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
  3.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   - บัญชีธุรกิจบริการ 
   - บัญชีซื้อขายสินค้าธุรกิจเจ้าของคนเดียว 
   - โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน 
   - โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร Microsoft Word 
   - งานซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
 

 4. หลักสูตรแกนมัธยม หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
  4.1 สอนวิชาชีพให้นักเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา 
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2.2 จุดเนน้ในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเด่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เน้นคุณภาพด้าน "การบริหารจัดการองค์กร"  ดังนี้ 

 

พันธกิจที่ 1 สร้างคุณภาพให้องค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ขับเคลื่อนนโยบาย 
1.1.1 โครงการการขับเคลื่อน ตามนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1.1.2 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.1.3 โครงการรองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565 
1.1.4 โครงการศึกษาดูงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1.1.5 โครงการการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน               
 ประจำปีการศึกษา 2565 
 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร 
1.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการบุคลากร  
 1.2.1.1  โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
 1.2.1.2  โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
 1.2.1.3  โครงการศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.2.1.4  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาทรัพยากร 
1.3.1 โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
1.3.2 โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษา 
1.3.3 โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การศึกษา/ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน 
1.3.4 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 
1.3.5 โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ และต่อ พ.ร.บ. 
1.3.6 โครงการจัดทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์สถานศึกษาการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่  
 ปีการศึกษา 2566 
1.3.7 โครงการจัดซื้อวัสดุ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.3.8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.3.9 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่ความทันสมัย 
1.3.10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.3.11 โครงการปรับปรุงห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน 
1.3.12 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 
1.3.13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานวิทยบริการและห้องสมุด 
1.3.14 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
1.3.15 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
1.3.16 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
1.3.17 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
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1.3.18 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.3.19 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
1.3.20 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
1.3.21 โครงการเทพ้ืนและก่อผนังห้องเก็บเหล็ก 
1.3.22 โครงการจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์งานเชื่อมแก๊ส 
1.3.23 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมและบูทเชื่อม 
1.3.24 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
1.3.25 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
1.3.26 โครงการอาชีวะอาสาตรวจก่อนใช้เดินทางปลอดภัย 
1.3.27 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
1.3.28 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดและจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาตั้งและ
 แอลกอฮอล์ 
1.3.29 โครงการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน นักศึกษา   
1.3.30 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ แผนกวิชาการบัญชี 
1.3.31 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์) 
1.3.32 โครงการจัดหาเครื่องมือวิเคราะห์รถยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ 
1.3.33 โครงการจัดหาชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ขนาด ๑,๘๐๐ ซี.ซ.ี แผนกวิชาช่างยนต์ 
1.3.34 โครงการปรับภูมิทัศน์วิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาอาคารเรียน สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ วิทยาลัย 
 
 กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างเครือข่ายให้สังคม 
1.4.1 โครงการแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์สัญจรเคลื่อนที่ 
1.4.2 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
1.4.3 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
1.4.4 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
1.4.5 โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
1.4.6 โครงการปัจฉิมนิเทศ และ สัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 
1.4.7 โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมประชาสัมพันธ์ แนะแนวแนะนำ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    
1.4.8 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
1.4.9 โครงการลงนามความร่วมมือและการช่วยเหลือช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ของผู้ปกครอง ชุมชน
 สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (MOU) 
1.4.10 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการปรับปรุง
 รายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม 
 
พันธกิจที่ 2 สร้างนวัตกรรมให้บ้านเมือง 
 กลยุทธ์ที่  2.1  ลงมือทำ นำใช้งาน 
2.1.1 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2565 
2.1.2 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับสถานศึกษา อศจ./
 ภาค/ชาติ 
2.1.3 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การเขียนวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอน 
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 กลยุทธ์  2.2  พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
2.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและเครือข่าย 
2.2.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในวิทยาลัยฯ 
 
พันธกิจที่ 3 สร้างคนดี คนเก่ง ให้บ้านเมือง 
 กลยุทธ์ที่  3.1  คืนคนดสีู่สังคม 
3.1.1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
 
 กลยุทธ์ที่  3.2  ปั้นคนดี คนเก่ง 
3.2.1 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน        
 ระดับสถานศึกษา และระดับจังหวัดจันทบุรี  
3.2.2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
3.2.3 โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 
3.2.4 โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ทำบุญในวันพระสวนะ)  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2.5 โครงการอยู่ค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเสือ วิสามัญ   
3.2.6 โครงการกิจกรรม ๕ ส. ในสถานศึกษา 
3.2.7 โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา   
3.2.8 โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย (วันแม่แห่งชาติ) 
3.2.9 โครงการเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 
3.2.10 โครงการไหว้ครู 
3.2.11 โครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพฯ ปีการศึกษา ๒๕๖7 
3.2.12 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
3.2.13 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
3.2.14 โครงการการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
3.2.15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
3.2.16 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
3.2.17 โครงการลดปัญหาการออกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
3.2.18 โครงการการเฝ้าระวัง และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด นักเรียน นักศึกษา 
3.2.19 โครงการป้ายประชาสัมพันธ์การแต่งกายที่ถูกระเบียบของสถานศึกษา 
3.2.20 โครงการรณรงค์การขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย   
3.2.21 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับสถานศึกษา 
 อศจ./ภาค/ชาติ 
3.2.22 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ( Fix it center)  
 ประจำปีงบประมาณ 256๖ 
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พันธกิจที่ 4 สร้างอาชีพให้ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
 กลยุทธ์ที่  4.1  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
4.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

4.1.2 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
4.1.3 โครงการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ทันสมัย 

4.1.4 โครงการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

4.1.5 โครงการการประเมินด้านความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา (ทดสอบ V-Net) 
4.1.6 โครงการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา (ทดสอบ VQ) 
4.1.7 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษา (pre v-net) 
4.1.8 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

4.1.9 โครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 

4.1.10 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 กลยุทธ์ที่  4.2  พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ 
4.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการ
 เขียนแผนธุรกิจ) ภายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 

4.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 
4.2.3 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน 
4.2.4 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
4.2.5 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน เสริมในรายวิชา หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 
4.2.6 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน เสริมในรายวิชา หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 
4.2.7 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/256๖ 
4.2.8 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 
4.2.9 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

4.2.10 โครงการติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาด้านความรู้ ด้านคุณธรรม ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 

 กลยุทธ์ที่  4.3  พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ 
4.3.1 โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 
4.3.2 โครงการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 

4.3.3 โครงการจัดทำเอกสารผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) หลักสูตร
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒) และหลักสูตรระยะสั้น  
4.3.4 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตร
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
 1. ได้รับประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน เพ่ือแสดงว่าวิทยาลัยการอาชีพสอย
ดาวมีส่วนร่วมสนับสนุน ให้ความรู้ด้านทักษะอาชีพและออกหน่วยบริการให้กับประชาชนตำบลสะตอน         
ในโครงการ “ฝึกทักษะให้กับประชาชนตำบลสะตอน ประจำปี 2557” ณ วันที่ 6 กันยายน 2557 
 2. ได้รับเกียรติบัตรจากอำเภอสอยดาว เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวได้เข้าร่วมกิจกรรม  
อำเภอสอยดาวยิ้มเคลื่อนที่  ณ วันที่ 18 กันยายน 2557 
 3. ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) เพื่อแสดงว่ า วิทยาลัยการอาชีพ
สอยดาวเข้าร่วมกิจกรรมงาน “ทัศนาวิชาการตามูล 56” ณ วันที่ 12 กันยายน 2556 
 4. ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม  เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวได้เข้า
ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ “ป.ร. ร่วมใจ วิชาการก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ วันที่ 9-10 มกราคม 2557 
 5. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี  เพื่อแสดง
ว่าวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวได้เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA  ณ วันที ่ 11 
กันยายน 2557 
 6. ได้รับหนังสือสำคัญจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การ
มหาชน) เพื่อแสดงว่า  วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบสาม  (พ.ศ.
2554-2558)  ในระดับดี ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556 

7. ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยการอาชีพสอย
ดาวได้ดำเนินงานได้ครบถ้วนตามภารกิจของโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน
อาชีวศึกษา  ณ วันที่ 21 กันยายน 2559 

8. ได้รับเกียรติบัตรจากองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เพื่อแสดงว่าได้รับการรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER THAILAND 4.0) ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 

9. ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อแสดงว่าได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึ กษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 
2559 “สถานศึกษาพอเพียง 2559” ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 

10. ได้รับเหรียญทองแดง ระดับภาค จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  การประกวดการ
จัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 14  ตุลาคม 2559 

11. ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ได้ผ่านเกณฑ์
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจำปี 2559 “สถานศึกษาพอเพียง 2559” ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 

12. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาด
เล็ก ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 2 เมษายน 
2564 

13. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาด
เล็ก งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคนแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 

14. ได้รับรางวัล สถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 
 
 
 



๑๕ 
 

2.3 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

 

2.3.1   ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  ประกาศแต่งตั้งข้ึน  เมื่อวันพุธ ที่ 18 มิถุนายน 2540 ตั้งอยู่เลขที่ 112  

หมู่ 4  ตำบลทรายขาว  อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  มีเนื้อที่รวม 64 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา  เป็นที่ดิน
สาธารณะประโยชน์  ได้รับการอนุมัติใช้ที่ดิน  โดยกระทรวงมหาดไทยตามหนังสือ ที่ มท. 0718/9559     
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2540 

   

 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  ได้ทำการจัดตั้งครั้งแรก  โดยมี  นายสมหวัง  สุขจิตร  เป็นผู้ประสานงาน
การจัดตั้งวิทยาลัย  มีอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้น 12 รายการ  ใช้วงเงินงบผูกพัน 2540 -2541         
เป็นเงินทั้งสิ้น 8,980,000 บาท  เปิดทำการสอน  ในปีงบประมาณ 2541  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มุ่งให้นักเรียนได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์
สามารถนำความรู้ที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและนำไปประกอบอาชีพได้  ในปีการศึกษา 2541 
เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา 2 คณะวิชา  คือ  คณะวิชาช่างยนต์  และคณะบริหารธุรกิจ  และปีการศึกษา 
2543 เปิดรับนักเรียน  นักศึกษาคณะช่างไฟฟ้า  ปีการศึกษา 2544  เปิดรับนักศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รับจากนักศึกษา
ที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจากนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
 

 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ได้วางว ัตถุ ว ัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา โดยสนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯอันประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา  ทุกคน  สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านหลักสูตร 
ทั้งด้านการสอนในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพ  สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้  และมีความรู้
เพียงพอ สำหรับการศึกษาความรู้เพ่ิมเติมนอกจากนี้มุ่งเน้นพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน  โดยจัดแต่งบริเวณภายนอกอาคารเรียนให้สวยงาม  ร่มรื่น  และปรับแต่งห้องเรียนให้น่า
เรียน  อีกทั้งยังจัดให้มีการบริการและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น  ตลอดปีการศึกษา  เพ่ือให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการของสถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 
 

2.3.2   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
ชื่อภาษาอังกฤษ    Soidao industrial Community Education College 
ที่ตั้งสถานศึกษา    เลขที่  112   หมู่ที่ 4  ตำบลทรายขาว  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  รหัส 22180 
โทรศัพท์     โทร. 039-393915  โทรสาร   โทร. 039-393915 
เนื้อที่ของสถานศึกษา      64  ไร่   1  งาน    86  ตารางวา   
มีอาคาร   รวมทั้งสิ้น              11         หลัง   
1.   อาคารอำนวยการชั่วคราว ชั้นเดียว   จำนวน     1 หลัง  (ห้องกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา) 
2.   อาคารเรียนชั่วคราว 10 ห้องเรียน ชั้นเดียว จำนวน    1 หลัง  (บ้านพักครู) 
3.   อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว ชั้นเดียว  จำนวน    1 หลัง  (แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน) 
4.   อาคารโรงอาหาร หอประชุมชั่วคราว  จำนวน     1 หลัง   
5.   บ้านพักผู้บริหาร 7-8 ชัว่คราว  ชั้นเดียว จำนวน    1 หลัง   
6.   บ้านพักผู้บริหาร  4  ยูนคิ ชั่วคราว ชั้นเดียว จำนวน    1  หลัง   
7.   ห้องน้ำ ห้องส้วมชั่วคราว   จำนวน    1 หลัง (หลังโรงอาหาร)  
8.   ห้องน้ำ ห้องส้วมชั่วคราว    จำนวน    1 หลัง (ข้างแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน) 
9.   การติดตั้งระบบไฟฟ้า    จำนวน    1   ระบบ    
10. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จำนวน    1 รายการ   
11. ห้องน้ำห้องส้วม    จำนวน    1 หลัง   
12. อาคารเรียนและปฏิบัติงาน   จำนวน    1 หลัง (ตึกอำนวยการ)   
13. อาคารเรียนและปฏิบัติงาน    จำนวน    1     หลัง (แผนกช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกช่างยนต์) 
14. พื้นอีพอดซี่     จำนวน    1   รายการ   
15. กั้นห้องอาคารฝึกงาน    จำนวน    1  ห้อง   
16. เสาธงสูง 18  เมตร    จำนวน    1 เสา   
17. ลานเอนกประสงค์    จำนวน    1  ลาน    
18. ระบบประปา    จำนวน    1  ระบบ   
19. ระบบไฟฟ้า     จำนวน     1  ระบบ   
20. ทางเดินเท้า     จำนวน     1 รายการ   
21. สนามฟุตซอล    จำนวน    1  สนาม  
22. รั้ว      จำนวน     1     รั้ว 
23. อาคารศูนย์บ่มเพาะ    จำนวน    1     อาคาร 
24. ทางเดินเท้า (Walk way)   จำนวน     1     รายการ 
25. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน 
น้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 1 จำนวน     1     บ่อ 
26. หลังคาคลุมอเนกประสงค์   จำนวน    1     หลัง 
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2.5 ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

 อัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  
      ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร 
อัตรากำลังของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  มีบุคลากรทั้งสิ้น  40 คน 
 ก. ข้าราชการ      14 คน 
  1 ผู้บริหาร    3 คน 
  2 ข้าราชการครู    11 คน 
  3 ข้าราชการพลเรือน   - คน 
 ข. ลูกจ้างประจำ      - คน 
  1 ทำหน้าที่สอน    - คน 
  2 ทั่วไป/สนับสนุน   - คน 
 ค.พนักงานราชการ     7 คน 
  1 ทำหน้าที่สอน    7 คน 
  2 ทั่วไป/สนับสนุน   - คน 
 ง. ลูกจ้างชั่วคราว     19 คน 
  1 ทำหน้าที่สอน    3 คน 
  2 ทั่วไป/สนับสนุน   16 คน 
 จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ   - คน 
 ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน  - คน 
 ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง    2 คน 
  1 ข้าราชการ    2 คน 
  2 ลูกจ้างประจำ    - คน 
  ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา    40 คน 
  ก. ครูผู้สอน  ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 
- ต่ำกว่า ม. 6 - คน    2 คน  2 คน 
- ปวช/ม.6  - คน    4 คน  4 คน 
- ปวส/อนุปริญญาตรี - คน    5 คน  5 คน 
- ปริญาตรี  21 คน    5 คน  26 คน 
- ปริญาโท  3 คน    - คน  3 คน 
- ปริญญาเอก - คน    - คน  - คน
  รวม 24 คน  รวม  16 คน  40 คน 
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ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ข้าราชการ รวม 14 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการผลเรือน) 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายยุทธนา  อ่อนส้มกฤษ ป.โท  ผู้อำนวยการ 
2. ว่าที่ร้อยตรีวิชัย  นิสัยกลา้ ป.โท  1. รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร 

2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
3. นายประชา  ธาดาพิสิฐ ป.โท  1. รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน 

    และความร่วมมือ 
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา 
    กิจการนักเรียน นักศึกษา 

4. นายอำนาจ  นพพรพิทักษ์ ป.ตร ี 1. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น 
2. งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
3. เครื่องวัดไฟฟ้า 
4. การตดิตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 
5. โครงงาน 2 

1. หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
2. หัวหน้างานพัสด ุ

5. นายกิตติกร  พิมพ์ทอง ป.ตร ี 1. งานเครื่องล่างรถยนต ์
2. งานส่งกำลังรถยนต ์
3. กลศาสตร์เครื่องกล 
4. งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 
5. ความแข็งแรงของวัสด ุ
6. เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
7. โครงงาน 

1. หัวหน้าแผนกวาชาช่างยนต ์
2. หัวหน้างานปกครอง 

6. นายเกริกฤทธิ์  ส่งเสรมิ ป.ตร ี 1. งานเครื่องยนต์แกส๊โซลีน 
2. งานระบบฉดีเช้ือเพลิงควบคุมด้วย 
    อิเล็กทรอนิกส์ 
3. เทอร์โมไดนามิกส ์
4. โครงงาน 

1. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
    การเรียนการสอน 

7. นางสาวบุษกร  พิชิตกุล ป.ตร ี 1. วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
2. อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์และวงจร 
3. เครื่องปรบัอากาศ 
4. วงจรไฟฟ้า 2 

1. หัวหน้างานบุคลากร 

8. นางศิรินทร์ทิพย์  ทองบุราณ ป.ตร ี 1. การบญัชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 
2. การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
3. กระบวนการจัดทำบญัชี 
4. การบญัชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
5. การบญัชีช้ันสูง 2 

1. หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
2. หัวหน้างานการเงิน                     

9. นางสาววาสนา  ไพรตตุม ์ ป.ตร ี 1. การบญัชีกิจการพิเศษ 
2. การบญัชีเดี่ยวและการกระทบยอด 
3. การบญัชีบริษัทจำกัด 
4. การบญัชีภาษีอากร 
5. โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
6. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

1. หัวหน้างานบัญชี 



20 
 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
10. นางปณัชญา  ผ่องราศร ี ป.ตร ี 1. อินเทอร์เน็ตในงานธุรกจิ 

2. หลักการเขียนโปรแกรม 
3. โปรแกรมนำเสนอ 
4. การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา    
    เบื้องต้น 
5. หลักการเขียนโปรแกรม 

1. หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
2. หัวหน้างานทะเบยีน 

11. นายณัฐพล  วานิชชา ป.ตร ี 1. คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 
2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
3. การสร้างเว็บไซต ์
4. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถติ ิ
5. การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6. การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกจิ 

1. หัวหน้างานศูนย์ข้อมลู 
    สารสนเทศ 

12. นายเอกสิทธ์ิ  โสระถาวร ป.ตร ี 1. อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
2. เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
3. วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
4. งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องตน้ 

1. หัวหน้าแผนกวิชาเทคนคิพื้นฐาน 
2. หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

13. นางสาวมาฆพร  ดีมลู ป.ตร ี 1. วิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
2. วิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนาอาชีพช่าง     
    อุตสาหกรรม 
3. วิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจ 
    และบริการ 
4. พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
5. วิทยาศาสตร์งานธุรกจิและบรกิาร 

1. หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
    และมาตรฐานการศึกษา 
2. หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
    และสิ่งประดิษฐ์ 

14. นางสาวสุกญัญา  พลรักษา ป.ตร ี 1. ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 
2. ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม 
    เพื่อการทำงาน 
3. ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่าง 
    อุตสาหกรรม 
4. ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
6. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 

1. หัวหน้างานวิทยบริการ 
    และห้องสมุด 

 
 
ลูกจ้างประจำ รวม 0 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
- - - - 
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พนักงานราชการ รวม 7 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายพรทวี  ผ่องราศร ี ป.ตร ี 1. เชื้อเพลิงและวัสดหุล่อลื่น 

2. งานปรับอากาศรถยนต ์
3. งานบำรุงรักษารถยนต ์
4. งานพ่นสีรถยนต ์
5. งานแก๊สรถยนต ์

1. หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 

2. นายเดชา  ช้างพลาย ป.ตร ี 1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
2. การควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้า 
3. เครื่องกำเนดิไฟฟ้ากระแสสลับ 
4. การออกแบบระบบไฟฟ้า 

1. หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
    และบริการชุมชน 
2. หัวหน้างานสื่อการเรยีนการสอน 

3. นางสาวกรองแก้ว  ฝ้ายไทย ป.ตร ี 1. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
2. กฎหมายทั่วไปเกีย่วกับงานอาชีพ 
3. หลักเศรษฐศาสตร ์
4. โครงงาน 

1. หัวหน้างานวางแผน 
    และงบประมาณ 
2. หัวหน้างานส่งเสรมิผลิตผล   
    การค้าและประกอบธุรกิจ 

4. นางกัญญาณัฐ  วงษ์จีนเพ็ชร ์ ป.ตร ี 1. การบญัชีบริษัทจำกัด 
2. การบญัชีภาษีเงินได้นิติบุคคล 
3. การคำนวณต้นทุนเพ่ืองานอาชีพ 
4. การบญัชีต้นทุน 2 

1. หัวหน้างานงานบริหารทั่วไป 
 

5. นางสาวพรสิริ  แซ่ว่อง ป.ตร ี 1. อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
2. ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
3. การขายเบื้องต้น 
4. พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 
5. การขายเบื้องต้น 
6. ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

1. หัวหน้างานความร่วมมือ 
2. หัวหน้างานสวสัดิการนักเรยีน        
    นักศึกษา 

6. นางสาวจอมขวญั  ศรีสวสัดิ ์ ป.ตร ี 1. การบญัชีสินค้าและระบบใบสำคัญ 
2. การบญัชีสหกรณ ์
3. โปรแกรมระบบบญัชีแยกประเภท    
    สำหรับสหกรณ ์
4. การบญัชีช้ันกลาง 2 

1. หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ 
    และจัดหางาน 

7. นายสมศักดิ์  วงษ์จีนเพ็ชร ์ ป.ตร ี 1. ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
2. ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
3. หน้าท่ีพลเมืองและศลีธรรม 
4. ประวตัิศาสตร์ชาตไิทย 
5. เพศวิถีศึกษา 
6. พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
7. ชีวิตกับสังคมไทย 
8. มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 
9. นันทนาการเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 

1. หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน     
    นักศึกษา 
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ลูกจ้างชั่วคราว รวม 3 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายกิติพงษ์  จันทร์เพ็ญ ป.ตร ี 1. งานขับรถยนต ์

2. งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  
    เบื้องต้น 
3. งานเครื่องทำความเย็นและปรบัอากาศ 
     อุตสาหกรรม 
4. กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 
5. งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
6. งานทดลองเครื่องกล 
7. โครงงาน 

1. หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ 
    ทวิภาคี 

2. นายประสิทธ์ิ  รอบคอบครบุร ี ป.ตร ี 1. การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 
2. การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 
3. งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
4. การส่องสว่าง 
5. การส่งและจา่ยไฟฟ้า 
6. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
     ในงานควบคมุไฟฟ้า 
7. โครงงาน 1 

1. หัวหน้างานคูท่ีปรึกษา 

3. นางสาวกนิษฐา  โกอินต๊ะ ป.ตร ี 1. โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว 
2. คณติศาสตร์คอมพิวเตอร ์
3. การเขยีนโปรแกรม     
    ภาษาคอมพิวเตอร ์
4. องค์การและการจดัการสมัยใหม่ 
5. การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล 
6. โครงงาน 

1. หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์

 
ลูกจ้างชั่วคราว รวม 16 คน (ทำหน้าที่ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ (ธุรการทั่วไป) 
1. นางสาวนวลปรางค์ พิลึก ป.ตร ี 1. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี 

2. เจ้าหน้าที่งานประชาสมัพันธ์ 
2. นางสาววิภาวี  พันพูลวงษ ์ ป.ตร ี 1. เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ

2. เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานท่ี 
3. นางสาวรหัทบงกช  ปั้นจาด ป.ตร ี 1. เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

2. เจ้าหน้าที่งานโรงการพิเศษและบริการชุมชน 
4. นางสาวอรพรรณ  มานะสิร ิ ป.ตร ี 1. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

2. เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
5. นายพลพิธาน  จั่นเขียว ป.ตร ี 1. เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 

2. เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
6. นางสาวโสภติา  จันทร์แรม ปวส. 1. เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน 

2. เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมนิผล 
3. เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ (ธุรการทั่วไป) 
7. นางสาวเพญ็นภา ประการะโถ ปวส. 1. เจ้าหน้าท่ีงานบริหารทั่วไป 

2. เจ้าหน้าที่บุคลากร 
8. นายอุทัย  วิรุณกาจญ ์ ปวส. 1. เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2. เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
9. นางสาวทิพย์วัลย์  สีพันแต้ม ปวช. 1. เจ้าหน้าท่ีงานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2. เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
3. เจ้าหน้าที่งานบญัชี 

10. นางสาวอรสา  เจนจัดการ ปวช. 1. เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 
2. เจ้าหน้าที่วิทยบริการและห้องสมุด 
3. เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

11. นายสุธารักษ์  เวหาด อนุปริญญา พนักงานขับรถ 
14. นายสมานพันธ์  ถึงทุ่ง ปวส. นักการภารโรง 
13. นายผดร  สุทธิประภา  ปวช. นักการภารโรง 
15 นางลักษมี  ชาวงค์ศรี ปวช. นักการภารโรง 
12. นายสงเคราะห์  เวหาด ม.3 นักการภารโรง 
16. นายชอบ  แก้วมนู ป.6 นักการภารโรง 

 



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 86 68 86 240 58 46 104 - - - 344
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
  1.1  สาขาวิชาช่างยนต์
 - สาขางานยานยนต์ 39 20 37 96 96
  1.2  สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 14 10 24 24
  1.3  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
 - สาขางานไฟฟ้า 18 17 21 56 56
  1.4  สาขาวิชาไฟฟ้า
 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง(ทวิภาคี) 6 19 25 25
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  2.1  สาขาวิชาการบัญชี
 - สาขางานการบัญชี 12 12 13 37 37
  2.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 -สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 19 15 51 51
3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  3.1  สาขาวิชาการบัญชี
 - สาขางานการบัญชี(ทวิภาคี) 26 10 36 36
  3.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล(ทวิภาคี) 12 7 19 19
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน รวมท้ังส้ิน คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 800 คน 2.3 0 คน 2.5 หลักสูตร ปชด. 0 คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 0 คน 2.4 0 คน 2.6 หลักสูตรอ่ืน ๆ 300 คน
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2.6 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2/2565  (ปีปัจจุบัน) 
344
ภาคเรียนท่ี 2/2565 (ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

ท้ังปีการศึกษา (2565) 1100
หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน
หลักสูตระยะส้ัน ตชด.



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 200 102 78 380 80 66 146 526
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
  1.1  สาขาวิชาช่างยนต์
 - สาขางานยานยนต์ 80 39 31 150
  1.2  สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 20 19 39
  1.3  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
 - สาขางานไฟฟ้า 40 19 18 77
  1.4  สาขาวิชาไฟฟ้า
 - สาขางานไฟฟ้าก าลัง(ทวิภาคี) 20 10 30
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  2.1  สาขาวิชาการบัญชี
 - สาขางานการบัญชี 40 19 14 73
  2.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 -สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 25 15 80
3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  3.1  สาขาวิชาการบัญชี
 - สาขางานการบัญชี(ทวิภาคี) 20 25 45
  3.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล(ทวิภาคี) 20 12 32
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน รวมท้ังส้ิน คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 800        คน 2.3 0 คน 2.5 หลักสูตร ปชด. 0 คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 0 คน 2.4 0 คน 2.6 หลักสูตรอ่ืน ๆ 300 คน
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หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน
หลักสูตระยะส้ัน ตชด.

526
ภาคเรียนท่ี 1/2566 (ปีต่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

ท้ังปีการศึกษา (2565) 1,100                      

2.6 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 1/2565  (ปีต่อไป) 



หน่วย : บาท

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 

ส่ิงประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัยสร้างองค์
ความรู้

 รวม

 1.โครงการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย

 2.โครงการ
อาชีวะพัฒนา

 3.โครงการลด
ปัญหาการออก
กลางคันของ

ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

 4.โครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้าง
ชุมชน  (Fix it

 Center)

 5.โครงการ
ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

 รวมท้ังส้ิน

2,342,170.00   271,800.00  250,600.00  -               2,864,570.00   6,271,405.00   -                  -                  50,000.00      40,000.00      6,361,405.00  9,225,975.00   

 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,342,170.00  271,800.00  250,600.00  -              2,864,570.00  -                  -                  -                  50,000.00      40,000.00      90,000.00      2,954,570.00  

 - งบบุคลากร 2,213,570.00  2,213,570.00  -                 2,213,570.00  

 - งบด าเนินงาน 128,600.00     271,800.00  250,600.00  651,000.00     -                 651,000.00     

 - งบลงทุน -                  -                 -                  

 - งบเงินอุดหนุน -                  -                 -                  

 - งบรายจ่ายอ่ืน -                  -                  50,000.00      40,000.00      90,000.00      90,000.00       

 2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน -                  -              -              -              -                  6,271,405.00  -                  -                  -                 -                 6,271,405.00 6,271,405.00  

 - งบบุคลากร -                  -                 -                  

 - งบด าเนินงาน -                  -                 -                  

 - งบลงทุน -                  -                 -                  

 - งบเงินอุดหนุน -                  6,271,405.00   6,271,405.00 6,271,405.00  

 - งบรายจ่ายอ่ืน -                  -                 -                  

3.แผนงานส่งเสริมงานวิจัย -                  -              -              13,000.00    13,000.00       -                  -                  -                  -                 -                 -                 13,000.00       

 - งบบุคลากร -                  -                 -                  

 - งบด าเนินงาน -                  -                 -                  

 - งบลงทุน -                  -                 -                  

 - งบเงินอุดหนุน 13,000.00    13,000.00       -                 13,000.00       

 - งบรายจ่ายอ่ืน -               -                  -                 -                  
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ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ผลผลิต
ผลการใช้จ่ายเงิน ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

แผนงาน/งบรายจ่าย  รวมท้ังส้ิน เป็น
เงิน
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1. ประมาณการรายรับ 33,626,301 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 2,340,087 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 1,601,787.00                                                                     บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 738,300.00                                                                        บาท
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2565(ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 31,286,214 บาท

งบบุคลากร 4,964,700.00                                                                     บาท
งบด าเนินงาน 2,238,530.00                                                                     บาท
งบลงทุน 18,380,900.00                                                                   บาท
งบเงินอุดหนุน 2,450,000.00                                                                     บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 3,252,083.75                                                                     บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 29,814,912 บาท
งบบุคลากร 4,817,728.00 บาท
 - เงินเดือน 2,596,440.00    บาท
 - เงินวิทยฐานะ 42,000.00         บาท
 - เงินประจ าต าแหน่ง -                    บาท
 - ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ -                    บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,326,260.00    บาท
งบด าเนินงาน 3,364,200.00 บาท
 - ค่าตอบแทน 509,200.00       บาท
 - ค่าใช้สอย 260,000.00       บาท
 - ค่าวัสดุ 2,595,000.00    บาท
งบลงทุน 18,380,900.00 บาท
 - ค่าครุภัณฑ์ 18,380,900.00  บาท
 - ค่าส่ิงก่อสร้าง -                    บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 3,252,084 บาท
 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 13,000.00         บาท
 - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 117,600.00       บาท
 - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600.00       บาท
 - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 49,990.75         บาท
 - โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาฯ -                    บาท
 - โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 30,000.00         บาท
 - โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียน -                    บาท
 -โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 516,990.00       บาท
 - โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ 100,000.00       บาท
 - โครงการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาพฤติกรรมเส่ียงของผู้เรียนอาชีวศึกษา 841,000.00       บาท
  - โครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรศัทน์เพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 500,000.00       บาท
 - โครงการอาชีวะพัฒนา -                    บาท
 - โครงการป้องกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ในเยาวชนคนพันธ์ุ R 499,999.00       บาท
  - โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) 303,904.00       บาท
 - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 90,000.00         บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส่วนท่ี 3 

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว



หน่วย : บาท

โครงการ เงินรายได้
ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์ วิจัยสร้างองค์ความรู้ รวม รวมท้ังส้ิน บกศ.

 - งบบุคลากร 4,964,700          -             -             -             -             4,964,700      4,964,700          -            4,964,700      
เงินเดือนข้าราชการ 2,596,440          2,596,440      2,596,440.00 2,596,440 
เงินวิทยฐานะ 42,000               42,000           42,000.00 42,000 
เงินประจ าต าแหน่ง -                 - - 
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ -                 - - 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า -                 - - 
เงินอ่ืน ๆ -                 - - 
ค่าตอบพนักงานราชการ 2,326,260          2,326,260      2,326,260.00 2,326,260 
 -  งบด าเนินงาน 1,431,430          299,400     507,700     -             -             2,238,530      2,238,530.00     2,238,530      
      - ค่าตอบแทน 157,100             179,400     172,700     -             -             509,200         509,200.00        509,200         
ค่าเช่าบ้าน(ข้ันต่ า) - - 
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 157,100             55,400       61,200       273,700         273,700.00 273,700 
เงินค่าสอนพิเศษ -                 - - 
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ -                 - - 
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มข้ัน -                 - - 
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 124,000     111,500     235,500         235,500.00 235,500 
      - ค่าใช้สอย 120,000             -             140,000     -             -             260,000         260,000.00        260,000         
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ข้ันต่ า) - - 
ค่าเช่ารถยนต์(ข้ันต่ า) - - 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000               140,000     160,000         160,000.00 160,000 
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ - - 
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 100,000             100,000         100,000.00 100,000 
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ส่วนท่ี  3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ผลผลิต
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี พ.ศ. 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ
รวมท้ังส้ินเป็นเงิน



โครงการ เงินรายได้
ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์ วิจัยสร้างองค์ความรู้ รวม รวมท้ังส้ิน บกศ.

ผลผลิต
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี พ.ศ. 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ
รวมท้ังส้ินเป็นเงิน

ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง - - 
ค่าจ้างเหมาบริการ - - 
ค่าเงินสมทบประกันสังคม - 
          - ค่าวัสดุ 550,000             120,000     195,000     -             -             865,000         865,000             -            2,595,000      
วัสดุส านักงาน 250,000             250,000         250,000.00 750,000 
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 55,000       55,000           55,000.00 165,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                 - - 
วัสดุการศึกษา 300,000             120,000     140,000     560,000         560,000.00 1,680,000 
วัสดุงานอาคารสถานท่ี -                 - - 
วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา -                 - - 
วัสดุคอมพิวเตอร์ -                 - - 
วัสดุก่อสร้าง -                 - - 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                 - - 
 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) 604,330             -             -             -             -             604,330         604,330             -            1,812,990      
ค่าโทรศัพท์ 42,000               42,000           42,000.00 126,000 
ค่าไปรษณีย์ 9,000                 9,000             9,000.00 27,000 
ค่าอินเตอร์เน็ต 3,330                 3,330             3,330.00 9,990 
ค่าไฟฟ้า 550,000             550,000         550,000.00 1,650,000 
 - งบลงทุน 2,000,000          18,380,900    18,380,900        18,380,900    
  3.1 ครุภัณฑ์ -                     -                 
 -ชุดปฏิบัติการสอนออนไลน์และระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 1 ชุด2,000,000          2,000,000      2,000,000          2,000,000      
 -จอภาพระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 64.5 น้ิว 2 จอ (จัดการเรียนการสอน,บกศ.) 500,000         500,000             500,000         
 -ชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุม 1 ชุด (จัดการเรียนการสอน,บกศ.) 250,000         250,000             250,000         
 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one 15 เคร่ือง (จัดการเรียนการสอน,บกศ.) 500,000         500,000             500,000         
 -เก้าอ้ีพลาสติก  200 ตัว (จัดการเรียนการสอน,บกศ.) 75,000           75,000               75,000           
 -ชุดโซฟาไม้สัก  2 ชุด (จัดการเรียนการสอน,บกศ.) 76,000           76,000               76,000           
 -เก้าอ้ีส านักงาน (ผู้บริหาร) 3 ตัว (จัดการเรียนการสอน,บกศ.) 12,900           12,900               12,900           
  3.2 ส่ิงก่อสร้าง -                 -                     -                 
 -อาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ช้ัน 14,967,000        14,967,000    14,967,000        14,967,000    
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โครงการ เงินรายได้
ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์ วิจัยสร้างองค์ความรู้ รวม รวมท้ังส้ิน บกศ.

ผลผลิต
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี พ.ศ. 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ
รวมท้ังส้ินเป็นเงิน

 - งบเงินอุดหนุน 2,450,000          2,450,000      2,450,000.00     2,450,000      
 -อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์ 90,000               90,000           90,000.00          90,000 
 -โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 200,000             200,000         200,000.00        200,000 
 - เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม 500,000             500,000         500,000.00        500,000 
 - เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 810,000             810,000         810,000.00        810,000 
 - อุดหนุนโครงการสร้างความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 850,000             850,000         850,000.00        850,000 
 -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาฯ - 
 1.ค่าหนังสือ 743,000             743,000         743,000.00 743,000 
 2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 161,000             161,000         161,000.00 161,000 
 3.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 321,300             321,300         321,300.00 321,300 
 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 332,500             332,500         332,500.00 332,500 
 5.ค่าจัดการเรียนการสอน 4,078,680          4,078,680      4,078,680 
 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี -                 - 
 - โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ -                 - 
 - งบรายจ่ายอ่ืน 3,252,084          -             -             -             -             3,252,084      3,252,084          -            3,252,084      
 - ค่าจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. (ทวิศึกษา) - - 
 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา - - 
 - โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน - - 
 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 13,000               13,000           13,000.00 13,000 
 - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 117,600             117,600         117,600.00 117,600 
 - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600             189,600         189,600.00 189,600 
 - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 49,991               49,991           49,990.75 49,991 
 - โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาฯ -                 - - 
 - โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 30,000               30,000           30,000.00 30,000 
 - โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียน -                 - - 
 -โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 516,990             516,990         516,990.00 516,990 
 - โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ 100,000             100,000         100,000.00 100,000 
 - โครงการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาพฤติกรรมเส่ียงของผู้เรียนอาชีวศึกษา 841,000             841,000         841,000.00 841,000 
  - โครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรศัทน์เพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 500,000             500,000         500,000.00 500,000 
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โครงการ เงินรายได้
ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์ วิจัยสร้างองค์ความรู้ รวม รวมท้ังส้ิน บกศ.

ผลผลิต
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี พ.ศ. 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ
รวมท้ังส้ินเป็นเงิน

 - โครงการอาชีวะพัฒนา -                 - - 
 - โครงการป้องกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ในเยาวชนคนพันธ์ุ R 499,999             499,999         499,999.00 499,999 
  - โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) 303,904             303,904         303,904.00 303,904 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 90,000               90,000           90,000.00 90,000 
 - โครงการ 1,929,130          -             -             -             -             1,929,130      1,929,130.00     -            1,929,130      

ฝ่ายบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

-
งานบุคลากร

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการบุคลากร 200,000             200,000         200,000.00 200,000 
งานการเงิน

-
งานบัญชี

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองพิมพ์) *15000
งานพัสดุ

โครงการจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 124,000             124,000         124,000.00 124,000 
โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษา *2000000
โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์การศึกษา/ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน *460000
โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน *700000
โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ และต่อ พ.ร.บ. 143,600             143,600         143,600             143,600 

งานอาคารสถานท่ี
โครงการปรับภูมิทัศน์วิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาอาคารเรียน ส่ิงแวดล้อม และภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 500,000             500,000         500,000             500,000 

งานทะเบียน
โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 15,000               15,000           15,000               15,000 
โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 *30000
โครงการจัดท าเอกสารผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.2) และหลักสูตรระยะส้ัน 10,000               10,000           10,000               10,000 
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)ะกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.2) หลักสูตรระยะส้ัน 30,000               30,000           30,000               30,000 

งานประชาสัมพันธ์
โครงการจัดท าป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์สถานศึกษาการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกกษา 2565 50,000               50,000           50,000               50,000 
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โครงการ เงินรายได้
ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์ วิจัยสร้างองค์ความรู้ รวม รวมท้ังส้ิน บกศ.

ผลผลิต
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี พ.ศ. 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ
รวมท้ังส้ินเป็นเงิน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โครงการการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2564 500,000             500,000         500,000             500,000 

งานวางแผนและงบประมาณ
โครงการการขับเคล่ือน ตามนโยบายสู่การปฏิบัติ
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 *135000

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและเครือข่าย *100000
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในวิทยาลัยการอชีพสอยดาว *100000

งานความร่วมมือ
โครงการอบรมร่วมพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 5,000                 5,000             5,000                 5,000 
โครงการลงนามความร่วมมือและการช่วยเหลือช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ของผู้ปกครองชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (MOU) 50,000               50,000           50,000               50,000 
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการปรับปรุง 15,000               15,000           15,000               15,000 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย *100000
โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ระดับสถานศึกษา อศจ./ภาค/ชาติ *150000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การเขียนวิจัยในช้ันเรียน ของครูผู้สอน 5,000                 5,000             5,000                 5,000 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โครงการรองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2565 10,000               10,000           10,000               10,000 
โครงการ ศึกษาดูงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 20,000               20,000           20,000               20,000 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ภายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ *6000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา 2565 *10000
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน *200000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา *115000

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม *6000
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน *14000
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โครงการ เงินรายได้
ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์ วิจัยสร้างองค์ความรู้ รวม รวมท้ังส้ิน บกศ.

ผลผลิต
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี พ.ศ. 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ
รวมท้ังส้ินเป็นเงิน

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 *4000
โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2565 *18000
สืบสานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (ท าบุญในวันพระสวนะ) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง *3000
โครงการอยู่ค่ายพักแรม และพิธีประจ ากองลูกเสือ วิสามัญ  *15000
โครงการกิจกรรม 5 ส. ในสถานศึกษา *1500
โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา  *5000
โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย (วันแม่แห่งชาติ) *3500
โครงการเดินสวนสนาม เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ *1000
โครงการไหว้ครู *18000
โครงการเลือกต้ังประธานชมรมวิชาชีพฯ ปีการศึกษา 2567 *1500
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย *5000
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ *5000
โครงการการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ *5000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ *4000

งานครูท่ีปรึกษา
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 10,900               10,900           10,900               10,900 
โครงการลดปัญหาการออกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 13,000               13,000           13,000               13,000 

งานปกครอง
โครงการเฝ้าระวัง และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด นักเรียน นักศึกษา  

โครงการป้ายประชาสัมพันธ์การแต่งกายท่ีถูกระเบียบของสถานศึกษา 

โครงการรณรงค์การขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย  
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

โครงการแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์สัญจรเคล่ือนท่ี 19,700               19,700           19,700               19,700 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 9,900                 9,900             9,900                 9,900 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 5,600                 5,600             5,600                 5,600 
โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดและจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาต้ังและแอลกอฮอล์ 10,000               10,000           10,000               10,000 
โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา ประจ าปีการศึกษา 2566 30,000               30,000           30,000               30,000 
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โครงการ เงินรายได้
ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์ วิจัยสร้างองค์ความรู้ รวม รวมท้ังส้ิน บกศ.

ผลผลิต
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี พ.ศ. 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ
รวมท้ังส้ินเป็นเงิน

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566

โครงการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน นักศึกษา  
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช *100000
โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

โครงการอาชีวะอาสาตรวจก่อนใช้เดินทางปลอดภัย
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ( Fix it center) ประจ าปีงบประมาณ 2566 *100000
โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

ฝ่ายวิชาการ
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
โครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566

โครงการจัดหาผู้เช่ียวชาญ ผู้ช านาญการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แผนกวิชาการบัญชี
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ แผนกวิชาการบัญชี *32000

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการจัดซ้ือวัสดุ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ *50000
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ *100000
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่ความทันสมัย

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ *800000
แผนกวิชาช่างยนต์

โครงการจัดหาเคร่ืองมือวิเคราะห์รถยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ *100000
โครงการจัดหาชุดฝึกเคร่ืองยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ขนาด ๑,๘๐๐ ซี.ซี. แผนกวิชาช่างยนต์ *300000

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน
โครงการเทพ้ืนและก่อผนังห้องเก็บเหล็ก *300000
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์งานเช่ือมแก๊ส *100000
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โครงการ เงินรายได้
ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์ วิจัยสร้างองค์ความรู้ รวม รวมท้ังส้ิน บกศ.

ผลผลิต
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี พ.ศ. 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ
รวมท้ังส้ินเป็นเงิน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองมืออุปกรณ์งานเช่ือมและบูทเช่ือม 25,000               25,000           25,000               25,000 
โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 50,000               50,000           50,000               50,000 

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ - 
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ *50000 - 

งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
โครงการหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 5,700                 5,700             5,700                 5,700 
โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 2,000                 2,000             2,000                 2,000 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 5,000                 5,000             5,000                 5,000 
โครงการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีทันสมัย 5,000                 5,000             5,000                 5,000 

งานวัดผลและประเมินผล -                 -                     
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษา (pre v-net) 10,000               10,000           10,000               10,000 
โครงการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา (ทดสอบ VQ) *10000
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษา (pre v-net) 2,500                 2,500             2,500                 2,500 

งานวิทยบริการและห้องสมุด
โครงการปรับปรุงห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน *30000
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด *15000
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานวิทยบริการและห้องสมุด *55000

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 20,000               20,000           20,000               20,000 
โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 10,000               10,000           10,000               10,000 
โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมประชาสัมพันธ์ แนะแนวแนะน า การจัดอาชีวศึกษา     12,000               12,000           12,000               12,000 
โครงการปัจฉิมนิเทศ และ สัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 5,230                 5,230             5,230                 5,230 

งานส่ือการเรียนการสอน
โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน เสริมในรายวิชา หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2566 *302000
โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน เสริมในรายวิชา หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2565 *302000
โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2566 *302000
โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2565 *302000
โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย *250000
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หน่วย : บาท
งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ีใช้จ่าย  ท่ีใช้ ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 ม.ค.-66 ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 พ.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 ก.ย.-66 ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66 รวมเป็นเงิน
รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ 28,176,740   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      28,176,740   

1 งานตามภาระงานประจ า 20,619,430   20,619,430
1.1 งบด าเนินงาน 2,238,530     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      2,238,530    
1.2 งบลงทุน 18,380,900   18,380,900

  - ค่าครุภัณฑ์ งานพัสดุ 18,380,900   18,380,900
  - ค่าส่ิงก่อสร้าง -

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 1,785,530     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      1,785,530     
ฝ่ายบริหารท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

- งานบริหารท่ัวไป
งานบุคลากร

2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการบุคลากร งานบุคลากร         200,000 200,000
งานการเงิน

- งานการเงิน
งานบัญชี

2.2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองพิมพ์) งานบัญชี  *15000 *15000
งานพัสดุ

2.3 โครงการจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งานพัสดุ         124,000 124,000
2.4 โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษา งานพัสดุ
2.5 โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์การศึกษา/ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน งานพัสดุ
2.6 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน งานพัสดุ
2.7 โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ และต่อ พ.ร.บ. งานพัสดุ

งานอาคารสถานท่ี
2.8 โครงการปรับภูมิทัศน์วิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาอาคารเรียน ส่ิงแวดล้อม และภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว งานอาคารสถานท่ี         500,000 500,000

งานทะเบียน              
2.9 โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 งานทะเบียน           15,000 15,000

2.10 โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 งานทะเบียน  *30000 *30000
2.11 โครงการจัดท าเอกสารผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.2) และหลักสูตรระยะส้ัน งานทะเบียน           10,000 10,000
2.12 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)ะกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.2) หลักสูตรระยะส้ัน งานทะเบียน           30,000 30,000

งานประชาสัมพันธ์
2.14 โครงการจัดท าป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์สถานศึกษาการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกกษา 2565 งานประชาสัมพันธ์           50,000 50,000

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2.15 โครงการการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ         500,000 500,000
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ส่วนท่ี  3

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2566
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565ท่ี

3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน



งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ีใช้จ่าย  ท่ีใช้ ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 ม.ค.-66 ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 พ.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 ก.ย.-66 ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565ท่ี

งานวางแผนและงบประมาณ
2.16 โครงการการขับเคล่ือน ตามนโยบายสู่การปฏิบัติ งานวางแผนและงบประมาณ

2.17 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานวางแผนและงบประมาณ  *135000 *135000
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

2.18 โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและเครือข่าย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  *100000 *100000
2.19 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในวิทยาลัยการอชีพสอยดาว งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  *100000 *100000

งานความร่วมมือ
2.20 โครงการอบรมร่วมพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ งานความร่วมมือ
2.21 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา งานความร่วมมือ             5,000 5,000
2.22 โครงการลงนามความร่วมมือและการช่วยเหลือช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ของผู้ปกครองชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (MOU) งานความร่วมมือ           50,000 50,000
2.23 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการปรับปรุง งานความร่วมมือ           15,000 15,000

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
2.24 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  *100000 *100000
2.25 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  ระดับสถานศึกษา อศจ./ภาค/ชาติ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  *150000 *150000
2.26 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การเขียนวิจัยในช้ันเรียน ของครูผู้สอน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์             5,000 5,000

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2.27 โครงการรองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2565 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา           10,000 10,000
2.28 โครงการ ศึกษาดูงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา           20,000 20,000

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2.29 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ภายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  *6000 *6000
2.30 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา 2565 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  *10000 *10000
2.31 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  *200000 *200000
2.32 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  *115000 *115000

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

2.33 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  *6000 *6000
2.34 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  *14000 *14000
2.35 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  *4000 *4000
2.36 โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2565 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  *18000 *18000
2.37 สืบสานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (ท าบุญในวันพระสวนะ) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  *3000 *3000
2.38 โครงการอยู่ค่ายพักแรม และพิธีประจ ากองลูกเสือ วิสามัญ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  *15000 *15000
2.39 โครงการกิจกรรม 5 ส. ในสถานศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  *1500 *1500
2.40 โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  *5000 *5000
2.41 โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย (วันแม่แห่งชาติ) งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  *3500 *3500
2.42 โครงการเดินสวนสนาม เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  *1000 *1000
2.43 โครงการไหว้ครู งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  *18000 *18000
2.44 โครงการเลือกต้ังประธานชมรมวิชาชีพฯ ปีการศึกษา 2567 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  *1500 *1500
2.45 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  *5000 *5000
2.46 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  *5000 *5000
2.47 โครงการการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  *5000 *5000
2.48 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  *4000 *4000
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565ท่ี

งานครูท่ีปรึกษา
2.49 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 งานครูท่ีปรึกษา           10,900 10,900
2.50 โครงการลดปัญหาการออกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 งานครูท่ีปรึกษา           13,000 13,000

งานปกครอง
2.51 โครงการเฝ้าระวัง และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด นักเรียน นักศึกษา  งานปกครอง
2.52 โครงการป้ายประชาสัมพันธ์การแต่งกายท่ีถูกระเบียบของสถานศึกษา งานปกครอง
2.53 โครงการรณรงค์การขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย  งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2.54 โครงการแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์สัญจรเคล่ือนท่ี งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน           19,700 19,700
2.55 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน             9,900 9,900
2.56 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน             5,600
2.57 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2.58 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดและจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาต้ังและแอลกอฮอล์ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา           10,000 10,000
2.59 โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา ประจ าปีการศึกษา 2566 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา           30,000 30,000
2.60 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

2.61 โครงการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน นักศึกษา  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2.62 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  *100000 *100000
2.63 โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

2.64 โครงการอาชีวะอาสาตรวจก่อนใช้เดินทางปลอดภัย งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

2.65 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ( Fix it center) ประจ าปีงบประมาณ 2566 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  *100000 *100000
2.66 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ฝ่ายวิชาการ
2.67 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฝ่ายวิชาการ
2.68 โครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 ฝ่ายวิชาการ
2.69 โครงการจัดหาผู้เช่ียวชาญ ผู้ช านาญการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาการบัญชี
2.70 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการบัญชี  *32000 *32000

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.71 โครงการจัดซ้ือวัสดุ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  *50000 *50000
2.72 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  *100000 *100000
2.73 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่ความทันสมัย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.74 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  *800000 *800000
แผนกวิชาช่างยนต์

2.75 โครงการจัดหาเคร่ืองมือวิเคราะห์รถยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์  *100000 *100000
2.76 โครงการจัดหาชุดฝึกเคร่ืองยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ขนาด ๑,๘๐๐ ซี.ซี. แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์  *300000 *300000

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
2.77 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

2.78 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

2.79 โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

38



งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565ท่ี

แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน
2.80 โครงการเทพ้ืนและก่อผนังห้องเก็บเหล็ก แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน  *300000
2.81 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์งานเช่ือมแก๊ส แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน  *100000 *100000
2.82 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองมืออุปกรณ์งานเช่ือมและบูทเช่ือม แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน           25,000 25,000
2.83 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน           50,000 50,000

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์
2.84 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์  *50000 *50000

งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2.85 โครงการหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน             5,700 5,700
2.86 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน             2,000 2,000
2.87 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน             5,000 5,000
2.88 โครงการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีทันสมัย งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน             5,000 5,000

งานวัดผลและประเมินผล
2.89 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษา (pre v-net) งานวัดผลและประเมินผล           10,000 10,000
2.90 โครงการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา (ทดสอบ VQ) งานวัดผลและประเมินผล  *10000 10,000
2.91 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษา (pre v-net) งานวัดผลและประเมินผล             2,500 2,500

งานวิทยบริการและห้องสมุด
2.92 โครงการปรับปรุงห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน งานวิทยบริการและห้องสมุด  *30000 *30000
2.93 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด งานวิทยบริการและห้องสมุด  *15000
2.94 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานวิทยบริการและห้องสมุด งานวิทยบริการและห้องสมุด  *55000 *55000

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.95 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี           20,000 20,000
2.96 โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี           10,000 10,000
2.97 โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมประชาสัมพันธ์ แนะแนวแนะน า การจัดอาชีวศึกษา     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี           12,000 12,000
2.98 โครงการปัจฉิมนิเทศ และ สัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี             5,230 5,230

งานส่ือการเรียนการสอน                   -   
2.99 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน เสริมในรายวิชา หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2566 งานส่ือการเรียนการสอน  *302000 *302000

2.100 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน เสริมในรายวิชา หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2565 งานส่ือการเรียนการสอน  *302000 *302000
2.101 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2566 งานส่ือการเรียนการสอน  *302000 *302000
2.102 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2565 งานส่ือการเรียนการสอน  *302000 *302000
2.103 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย งานส่ือการเรียนการสอน  *250000 *250000

3 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 5,636,480     5,636,480
3.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 332,500        332,500

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษา ฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายบริหารทรัพยากร 5,303,980     5,303,980
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้ สอศ./สถานศึกษา) 135,300        135,300
4.1 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี งานสวัสดิการนักเรียนฯ 135,300        135,300
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พันธกิจท่ี 4 สร้างอาชีพให้ชุมชน ตามหลักปรัชญา
เศรษกิจพอเพียง

 กลยุทธ์ท่ี 1.1 ขับเคล่ือนนโยบาย   กลยุทธ์ท่ี 2.1 ลงมือท า น าใช้งาน   กลยุทธ์ท่ี 3.1 คืนคนดีสู่สังคม  กลยุทธ์ท่ี 4.1 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
1.1.1 โครงการการขับเคล่ือน ตามนโยบายสู่การปฏิบัติ 2.1.1 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 3.1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 4.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

1.1.2 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          ประจ าปีการศึกษา 2565 4.1.2 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

1.1.3 โครงการรองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 2.1.2 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   กลยุทธ์ท่ี 3.2 ป่ันคนดี คนเก่ง 4.1.3 โครงการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีทันสมัย

          ประจ าปีการศึกษา 2566          “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับสถานศึกษา อศจ./ภาค/ชาติ  3.2.1 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะ 4.1.4 โครงการหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ

1.1.4 โครงการศึกษาดูงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2.1.3 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การเขียนวิจัยในช้ันเรียน ของครูผู้สอน           วิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา และระดับจังหวัดจันทบุรี               อาชีวศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

1.1.5 โครงการการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล 3.2.2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 4.1.5 โครงการการประเมินด้านความรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

        พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2565   กลยุทธ์ท่ี 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี 3.2.3 โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5          (ทดสอบ V-Net)

2.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและเครือข่าย 3.2.4 โครงการสืบสานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา(ท าบุญในวันพระสวนะ) 4.1.6 โครงการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา

  กลยุทธ์ท่ี 1.2 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 2.2.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในวิทยาลัยฯ          ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          อาชีวศึกษา (ทดสอบ VQ)

1.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการบุคลากร  3.2.5 โครงการอยู่ค่ายพักแรม และพิธีประจ ากองลูกเสือ วิสามัญ  4.1.7 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษา 

  1.2.1.1 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 3.2.6 โครงการกิจกรรม ๕ ส. ในสถานศึกษา          (pre v-net)

  1.2.1.2 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 3.2.7 โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา  4.1.8 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

  1.2.1.3 โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.2.8 โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4.1.9 โครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

  1.2.1.4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลกรทางการศึกษา          และวัฒนธรรมไทย (วันแม่แห่งชาติ)          ประจ าปีการศึกษา 2565

3.2.9 โครงการเดินสวนสนาม เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 4.1.10 โครงการจัดหาผู้เช่ียวชาญ ผู้ช านาญการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  กลยุทธ์ท่ี 1.3 พัฒนาทรัพยากร 3.2.10 โครงการไหว้ครู 

1.3.1 โครงการจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3.2.11 โครงการเลือกต้ังประธานชมรมวิชาชีพฯ ปีการศึกษา ๒๕๖7   กลยุทธ์ท่ี 4.2 ตามติดโลกอาชีพ
1.3.2 โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษา 3.2.12 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 4.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม 

1.3.3 โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์การศึกษา/ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน 3.2.13 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ          (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ   

1.3.4 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 3.2.14 โครงการการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ          และการเขียนแผนธุรกิจ) ภายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

1.3.5 โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ และต่อ พ.ร.บ. 3.2.15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ          อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ

1.3.6 โครงการจัดท าป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 3.2.16 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 4.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน

        การเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566            ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5

1.3.7 โครงการจัดซ้ือวัสดุ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.2.17 โครงการลดปัญหาการออกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาประจ าปี 4.2.3 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน

1.3.8 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 4.2.4 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

1.3.9 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.2.18 โครงการการเฝ้าระวัง และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.2.5 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน เสริมในรายวิชา หนังสืออ่านเพ่ิมเติม 

         สู่ความทันสมัย            นักเรียน นักศึกษา           ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2565

1.3.10 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.2.19 โครงการป้ายประชาสัมพันธ์การแต่งกายท่ีถูกระเบียบ 4.2.6 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน เสริมในรายวิชา หนังสืออ่านเพ่ิมเติม 

1.3.11 โครงการปรับปรุงห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา            ของสถานศึกษา          ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2566

           มีนิสัยรักการอ่าน 3.2.20 โครงการรณรงค์การขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย  4.2.7 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2565

1.3.12 โคงการสัปดาห์ห้องสมุด 3.2.21 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์- 4.2.8 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2566

1.3.13 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานวิทยบริการและห้องสมุด            อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับสถานศึกษา อศจ./ภาค/ชาติ 4.2.9 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

1.3.14 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 3.2.22 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้าง 4.2.10 โครงการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความรู้ 

1.3.15 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน            เพ่ือชุมชน ( Fix it center) ประจ าปีงบประมาณ 256๖             ด้านคุณธรรม ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

1.3.16 โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

1.3.17 โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   กลยุทธ์ท่ี 4.3 สัมพันธ์ศิษย์เก่า
1.3.18 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4.3.1 โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566

1.3.19 โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 4.3.2 โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566

1.3.20 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 4.3.3 โครงการจัดท าเอกสารผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

1.3.21 โครงการเทพ้ืนและก่อผนังห้องเก็บเหล็ก          วิชาชีพ (ปวช.๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.๒) 

1.3.22 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์งานเช่ือมแก๊ส          และหลักสูตรระยะส้ัน 

1.3.23 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมเคร่ืองมืออุปกรณ์งานเช่ือมและบูทเช่ือม 4.3.4 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.3.24 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้า แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตร

1.3.25 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช          วิชาชีพช้ันสูง

1.3.26 โครงการอาชีวะอาสาตรวจก่อนใช้เดินทางปลอดภัย

1.3.27 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

1.3.28 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดและจ่ายแอลกอฮอล์

          อัตโนมัติพร้อมขาต้ังและแอลกอฮอล์ 

1.3.29 โครงการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน นักศึกษา  

1.3.30 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ แผนกวิชาการบัญชี

1.3.31 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองพิมพ์)

1.3.32 โครงการจัดหาเคร่ืองมือวิเคราะห์รถยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์

1.3.33 โครงการจัดหาชุดฝึกเคร่ืองยนต์ดีเซลคอมมอนเรล

           ขนาด ๑,๘๐๐ ซี.ซี. แผนกวิชาช่างยนต์

1.3.34 โครงการปรับภูมิทัศน์วิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาอาคารเรียน 

           ส่ิงแวดล้อม และภูมิทัศน์ วิทยาลัย

  กลยุทธ์ท่ี 1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
1.4.1 โครงการแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์สัญจรเคล่ือนท่ี

1.4.2 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

1.4.3 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 

1.4.4 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2566

แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

วิสัยทัศน์

พันธกิจท่ี 1 สร้างคุณภาพให้องค์กร พันธกิจท่ี 2 สร้างนวัตกรรมให้สังคม พันธกิจท่ี 3 สร้างคนดี คนเก่ง ให้บ้านเมือง

"สถานศึกษาคุณภาพ  ก้าวทันเทคโนโลยี  เรียนรู้คู่คุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

อัตลักษณ์ของผู้เรียน
"อาชีพเด่น เก่งงาน บริการชุมชน"

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
"บริการวิชาชีพแก่ชุมชน"

ปรัชญา
"มีคุณธรรม น าวิชาชีพ สร้างงานให้สังคม"

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
"บริการวิชาชีพแก่ชุมชน"



พันธกิจท่ี 4 สร้างอาชีพให้ชุมชน ตามหลักปรัชญา
เศรษกิจพอเพียง

  กลยุทธ์ท่ี 1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
1.4.5 โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน

         ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

1.4.6 โครงการปัจฉิมนิเทศ และ สัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

1.4.7 โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมประชาสัมพันธ์ แนะแนวแนะน า 

         การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

1.4.8 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา

1.4.9 โครงการลงนามความร่วมมือและการช่วยเหลือช่วยเหลือ 

         ส่งเสริม สนับสนุน ของผู้ปกครอง ชุมชน 

         สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (MOU)

1.4.10 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ

           หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการปรับปรุงรายวิชาเดิม

           หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม
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พันธกิจท่ี 1 สร้างคุณภาพให้องค์กร พันธกิจท่ี 2 สร้างนวัตกรรมให้สังคม พันธกิจท่ี 3 สร้างคนดี คนเก่ง ให้บ้านเมือง

"สถานศึกษาคุณภาพ  ก้าวทันเทคโนโลยี  เรียนรู้คู่คุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

งบประมาณ พ.ศ. 2566
quslity

"พัฒนาการจัดการเรียนการสอน"

อัตลักษณ์ของผู้เรียน
"อาชีพเด่น เก่งงาน บริการชุมชน"

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
"บริการวิชาชีพแก่ชุมชน"

ปรัชญา
"มีคุณธรรม น าวิชาชีพ สร้างงานให้สังคม"

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
"บริการวิชาชีพแก่ชุมชน"
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