
2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายอัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายไพฑูรย์  สุชผลานันท์

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม

งานบริหารงานทั่วไป
น.ส.เกณิกา หมื่นเตียง

งานบุคลากร
นางจิรวรรณ มะลาไสย

งานการเงิน
น.ส.พนิดา  สวาสด์ิ

งานการบัญชี
น.ส.มะลิสา  พรหมา

งานพัสดุ
นายโอภาส  วงษ์เกษมศิริ

งานอาคารสถานที่
นายชัยฉลอง เดชบุรัมย์

งานทะเบียน
นายสมหวัง  ชุนหชัย

งานประชาสัมพันธ์
นางนราธิป วิชัยดิษฐ

งานวางแผนและงบประมาณ
นายบรรจง มะลาไสย

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายฉัตรพฤกษ์ สีทิม

งานความร่วมมือ
นางจันทรา  โหประพัฒน์

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายศักดิ์สิทธิ์  แกล้วกล้า

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
น.ส.ศกลภัทร สัมฤทธิ์

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นายบ ารุง รื่นรมย์

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายปฐมพงษ์  สังฃ์น้อย

งานครูที่ปรึกษา
นางจันทนา  ลัยวรรณา

งานปกครอง
นายมงคล บุญอนันต์

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
น.ส.วิลาวรรณ อ าพัฒน์

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
น.ส.ปุณจรีย์ เจริญสุข

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายสมภพ ศรีแก้ว

แผนกวิชา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาววาสนา ดิสสร

งานวัดผลและประเมินผล
นางอลิสสา กูรมะสุวรรณ

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นายมรุต นามบุญ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายสมพล  ผลมูล

งานสื่อการเรียนการสอน
น.ส.รัตนาพร แก้วขาว

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายวิรัตน์  เศรษฐสถาพร

ผู้อ านวยการ
นายณรงค์ สุขเจริญ

Jin



2.6.1 อัตราก าลัง ปี 2564     ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

    ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร

       อัตราก าลังของ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีบุคลากรท้ังส้ิน  198 คน

ก. ข้าราชการ 92 คน

1 ผู้บริหาร 5 คน

2 ข้าราชการครู 85 คน

3 ข้าราชการพลเรือน 2 คน

ข. ลูกจ้างประจ า 8 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 8 คน

ค. พนักงานราชการ 7 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน 6 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 1 คน

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว 91 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน 44 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 47 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ  - คน

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการท่ีอ่ืน  -   คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง  - คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 ข้าราชการ               -คน

2 คน

2.6 ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ลูกจ้างประจ า              -



2.6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ก. ครูผู้สอน     ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากว่า ม.6 คน 19 คน 19 คน

 - ปวช./ม.6 1 คน 2 คน 3 คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี 2 คน 10 คน 12 คน

 - ปริญญาตรี 78 คน 26 คน 104 คน

 - ปริญญาโท 58 คน 1 คน 59 คน

 - ปริญญาเอก 1 คน คน 1 คน

รวม 140 คน รวม 58 คน 198 คน

2.6.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - จ้างด้วยงบบุคลากร คน คน คน

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน คน คน คน

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 44 คน 30 คน 74 คน

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) คน 17 คน 17 คน

 - จ้างด้วยเงินอ่ืน ๆ คน คน คน

รวม 44 คน รวม 47 คน 91 คน



2.6.4 ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ

2.6.4.1  ข้าราชการ รวม 87 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

ผู้บริหาร

1. นายณรงค์            สุขเจริญ

2. นายอัครนันท์

3. นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร

4. นายไพฑูรย์         สุขผลานันท์

5. นางทิพย์สุคนธ์      คลังเกษม

ข้าราชการครู

1. นายทวีวัฒน์ อินทรประเสริฐ

2. น.ส.เฉลิมศรี จักขุทิพย์

3. นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากุล

4. นางอลิสสา กูรมะสุวรรณ

5. นางอุบลวรรณ สุทธิวัฒนะ

6. นางร าไพ อินทสวัสด์ิ

7. นายเมธา โยธาฤทธ์ิ

8. นายพัฒนพงษ์ อ้นเถ่ือน

9. นายบัญชา สืบสิมมา

10. นายรัฒพล       ปล้ืมผล

11. น.ส.ปุณจรีย์ เจริญสุข

12. น.ส.อาทิมา สุทธาวาส

13. น.ส.วิลาวรรณ อ าพัฒน์

14. นายอนุชิต          วงษ์สกุล

15. น.ส.ธัญลักษณ์   พลแหลม

16. น.ส.อัธยา อรรถอินทรีย์

17. นายตฤณ บ ารุงสวน

18. นายสมภพ ศรีแก้ว หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

ป.โท

ศิริตาเกษมศิลป์ ป.โท รองผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารทรัพยากร
รองผู้อ านวยการฝ่าย

แผนงานและความร่วมมือ

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

แผนกวิชาช่างยนต์

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...)

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

ช่ือ - สกุล
สอนวิชา

ปฏิบัติหน้าท่ี

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ป.โท

ป.โท

ป.โท

รองผู้อ านวยการฝ่าย

พัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษารองผู้อ านวยการฝ่าย

วิชาการ

ป.โท

ป.โท

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

หัวหน้างานวัดผลฯ

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

หัวหน้างานแนะแนวฯ

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ป.ตรี

ป.โท

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ผู้อ านวยการ

ป.โท

ป.เอก หัวหน้างานวิจัย

หัวหน้างานสวัสดิการฯ

หัวหน้าหมวดภาษาจีน



19. นายโอภาส วงษ์เกษมศิริ

20. นายนิวัฒน์ นุตะไว

21. นายอภิชัย แก้วประสงค์

22. นายธนเสฎฐ์ ภารดีรุจิรา

23. นายรัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล

24. นายสมพล     ผลมูล

25. นายประยุทธ ชัยนิวัฒนา

26. นายภิรมย์ วุฒิกิจ

27. นายพงษ์สันต์ิ ธนพงศ์ทวีวุฒิ

28. นายแพน ดุนขุนทด

29. นายสมหวัง ชุนหชัย

30. นายเสรี ทรัพย์ถาวร

31. นายวัชระ เคหะธรรม

32. นายดนัย บุญประเสริฐ

33. นายมงคล บุญอนันต์

34. นายสานนท์ พฤษกล ามาศ

35. นายสถาพร เจริญพร

36. นายวรชัย           ม่ันศิลป์

37. นายธารา ศักดาเดช

38. น.ส.สุภาวิตา อยู่คง

39. นายหร่ัง นะยะเนตร

40. นายอิศระเชษฐ์ หนุ่มน้อย

41. นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย

42. นายวิเชียร แซ่ต๊ัง

43. นายชัยรัตน์ ฉลานุวัฒน์

44. นายวันชัย เสาวรส

45. นายสมโภช โรจนรูป

46. ว่าท่ีร้อยตรีประดิษฐ์   สุทธิประภา

47. นายสมชาย ขันติเจริญ

48. นายภามิศร พงศ์เสถียร

49. นายสุระ นัดพบสุข

หัวหน้างานยานยนต์

ป.โท

หัวหน้างานทะเบียน

หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

หัวหน้างานกิจกรรมฯ

หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์ หัวหน้างานทวิภาคี

แผนกวิชาไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

หัวหน้าแผนกช่างเช่ือม

แผนกวิชาไฟฟ้า

แผนกวิชาไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน

แผนกวิชาไฟฟ้า

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

หัวหน้างานปกครอง

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ

หัวหน้าแผนกเคร่ืองประดับอัญมณี

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

เทคนิคพ้ืนฐาน

แผนกวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ

หัวหน้างานพัสดุ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ปกศ.สูง

ปทส.

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

แผนกวิชาไฟฟ้า

แผนกวิชาไฟฟ้า

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท แผนกวิชาช่างยนต์

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ปทส.

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

แผนกวิชาช่างยนต์

ป.โท

เทคนิคพ้ืนฐาน

ป.โท

ป.โท

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ป.โท

ป.ตรี

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เทคนิคพ้ืนฐาน

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ

แผนกวิชาไฟฟ้า



50. นายสยาม ป่ันธรรม

51. นายประยนต์   สุวรรณเทพ

52. นางปราณทิพย์ ชนวีร์จารุณัฐ

53. นางนงรักษ์ ปัญสุภารักษ์

54. นายศักด์ิสิทธ์ิ แกล้วกล้า

55. น.ส.วิรัล  คเณสุข

56. นายมรุต นามบุญ

57. นายฉัตรพฤกษ์ สีทิม

58. น.ส.ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์

59. นายบรรจง มะลาไสย

60. นายชัยนุชิต  พรมนา

61. นายนพดล เฉลิมพงษ์

62. นายชัยฉลอง เดชบุรัมย์

63. นายศรัณย์ นิลธิเสน

64. นายบ ารุง ร่ืนรมย์

65. นายวิเชียร เดชะผล

66. นางกรุณาพร รัตนภูผา

67. น.ส.ปนิดา มาตนอก

68. นายสาธิต พลศิลป์

69. น.ส.ก่ิงทอง สัตยาอภิธาน

70. น.ส.เกณิกา หม่ืนเตียง

71. น.ส.นภาฤทัย พิทักษ์ระโนด

72. นางยศวดี สือพัฒธิมา

73. น.ส.กุสุมา เกศศรีพงษ์ศา

74. น.ส.โศภชา เผือกอุ่มรดาภา

75. นางพลอยนภัส สุขชาญวิทย์

76. นางธัญทิพย์ ศิริตาเกษมศิลป์

77. นางดวงรัตน์ ชลจิตต์

78. น.ส.จันประภา ข าอ่อน

79. นางพีรญา ดุนขุนทด

แผนกวิชาการตลาด

หัวหน้าแผนกวิชาการเลขาฯ

หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ป.โท

หัวหน้างานวางแผนฯ

หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการท่ัวไป

หัวหน้างานอศจ.

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

แผนกวิชาการตลาด

แผนกวิชาการก่อสร้าง

ป.โท

ป.โท

แผนกวิชาการเลขานุการ

ไปช่วยราชการแผนกวิชาการตลาด

ป.โท

แผนกวิชาการก่อสร้าง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการท่ัวไป

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการเลขานุการ

แผนกวิชาการก่อสร้าง

แผนกวิชาการก่อสร้าง

แผนกวิชาการก่อสร้าง

แผนกวิชาการก่อสร้าง

หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาการตลาด

หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง

หัวหน้าแผนกอิเล็กฯ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการก่อสร้าง

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

หัวหน้างานผลิตผลฯ

หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์

หัวหน้างานอาคารฯ

หัวหน้างานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ฯ

หัวหน้างานวิทยบริการและ

ห้องสมุด /ศูนย์การเรียนรู้ฯ

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาการเลขานุการ

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

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

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ

หัวหน้าแผนกเมคคาทรอนิกส์แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์



80. น.ส.สุดาจิต มณีโชติ

81. นางจิรวรรณ มะลาไสย

82. นางจันทนา    ลัยวรรณา

83. น.ส.วาสนา ดิสสร

84. นายเสถียร ไต่เมฆ

85. นายทองเจริญ การพาณิชย์

86. น.ส.มะลิสา พรหมา ข้าราชการ กพ.

87. น.ส.ศกลภัทร  สัมฤทธ์ิ ข้าราชการ กพ.

2.6.4.2 ลูกจ้างประจ า รวม 8 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

1. นายมานิตย์ แซ่เอ๊ียะ

2. นายสมศักด์ิ เลือกสรร

3. นายบุญสอน วงษ์มะณี

4. นายประยูร ศรีทอง

5. นางนัยนา เทพรัตน์

6. น.ส.พนิดา สวาสด์ิ

7. นายครรชิต แก้วสว่าง

8. นายจ าเริญ เกิดมงคล

2.6.4.3 พนักงานราชการ รวม 7 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

1. น.ส.รัตนาพร แก้วขาว

2. นายสุพจน์ ค าโท

3. นางนราธิป วิชัยดิษฐ

4. นายกัมพล ด่านชนะ

5. นายสุขวัฒน์ ตลับทอง

6. นายวรรษินทร์ เขียวชอุ่ม

7. นางสายฝน เจริญพร

แผนกวิชาเคร่ืองกล

นักการ

หัวหน้างานส่ือฯ

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

วุฒิการศึกษา

ป.ตรี

ป.ตรี

ปกศ.สูง

ป.ตรี

ประถมศึกษาปีท่ี 6

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

(ป.เอก/โท/ตรี...)

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

แผนกวิชาเช่ือมโลหะ

ป.ตรี

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

สอนวิชา

ปฏิบัติหน้าท่ี

ประจ างานประชาสัมพันธ์

หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

วุฒิการศึกษา

ป.ตรี

เจ้าหน้าท่ีงานอศจ.

แผนกวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี

ป.ตรี

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

ป.โท

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ป.ตรี

ป.โท

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ประถมศึกษาปีท่ี 4

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ช่ือ - สกุล

นักการ

หัวหน้านักการ

ประถมศึกษาปีท่ี 7

ประถมศึกษาปีท่ี 4

ช่ือ - สกุล
ปฏิบัติหน้าท่ี

นักการ

หัวหน้างานหลักสูตรฯ

ป.โท

หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบัติหน้าท่ี

หัวหน้างานบุคลากร

วุฒิการศึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

หัวหน้างานบัญชี

หัวหน้างานประกันฯ

หัวหน้างานการเงิน

สอนวิชา

สอนวิชา

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ประถมศึกษาปีท่ี 7

ช่ือ - สกุล

(ป.เอก/โท/ตรี...)



2.6.4.4  ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 82 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการท่ัวไป)

          1)  ท าหน้าท่ีสอน

1. นายธรรมรัตน์   จงบรรดาล

2. นายสมยศ   พานิชานุรักษ์

3. นายปฐมพงษ์   กางศรี  

4. นายอดิชัย คุ้มแถว

5. นายณฐพล ชวโนสุ

6 นายสมเกียรติ   โสภาจารีย์

7. นายปูรณ์นรินทร์   เพ็ญวงษ์

8. นายธนรัช ธนากร

9. นายปริญญา สุโพธ์ิ 

10. นายการุญ   บุญล้อม

11. น.ส.จรัสโฉม ประทุมเหง่า

12. น.ส.ทิฆัมพร สัตยาอภิธาน

13. น.ส.เจติยา ภพภูตินันท์

14. นายอภิสิทธ์ิ ช่วยแทน 

15. นางพัชมน   สงเคราะห์

16. นายกนกศักด์ิ    วังศรี

17. นายเวชยันต์   ป่ันธรรม

18. นายไพศาล แซ่อ้ึง

19. นางนฤมล นามบุญ

20. นายธวัชชัย กินตาว

21. น.ส.รัธฐรีย์ ไตรโพธ์ิ

22. นางพรพรรรณ  พานิชสาร

23. นายณัฐวุฒิ  หอมเชย

24. นางสุพัฒนา ร่วมโพธ์ิรี

25. น.ส.มาราตรี จินต์พัฒน์ 

26. น.ส.วัตศมน บรรจงใจรักษ์

27. น.ส.สุวิมล ลาภเลิศ

28. น.ส.พัทธมน พีระชัยรัตน์

29. น.ส.ภิรมย์รัตน์  ชูพันธ์

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

แผนกวิชาการก่อสร้าง

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาการก่อสร้าง

แผนกวิชาเช่ือมโลหะ

ปฏิบัติหน้าท่ี

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง

แผนกวิชาเช่ือมโลหะ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาไฟฟ้า

สอนวิชา

ป.ตรี แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ป.ตรี

แผนกวิชาการบัญชี

ป.ตรี

ป.ตรี แผนกวิชาการบัญชี

ป.โท

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างยนต์

ปทส. แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ช่ือ - สกุล

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

วุฒิการศึกษา

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

ป.ตรี

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างยนต์

ป.ตรี

แผนกวิชาช่างเช่ือม 

ป.ตรี

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

แผนกวิชาไฟฟ้า

ป.ตรี แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง

ป.ตรี



30. น.ส.นัทธมน มูลธนานิธิสรดี

31. นายอุกฤษณ์ นิตย์จินต์

32. นางวรรณา บ าเพ็ญผล

33. น.ส.จารุณี เท่ียงธรรม

34. น.ส.ศิยามล อภิชิตวงศ์นุชิต

35. นางไพลิน วัฒนาศรีโรจน์

36. นางจันทรา   โหประพัฒน์

37.นายธนัตณ์พัทธ์ อิทธิพัทธ์อเนก

38. น.ส.สรัญญา ตูมทอง

39. นายจงรักษ์  แซ่อ้ึง

40. นางจรรยา โสภาจารีย์

41. นายพัทธดนย์ วงษ์สวัสด์ิ

42. น.ส.นิชาภา เพ็ชรศรี

43. น.ส.บุบผา สอดสาย

          2)  ท าหน้าท่ีธุรการ

1. น.ส.ดาวรุ่ง           บัวบาน  

2. นางณัฐพัฒน์       วงษ์สวัสด์ิ  

3. นางกันต์กนิษฐ  รูปสม

4. นางดวงเดือน   ทรงวัฒนา

5. น.ส.ศิริลักษณ์   เกียรตินันท์

6. น.ส.ปรวรรณ   ประชุมสุข

7. น.ส.หน่ึงฤทัย   มนูรอด

8. น.ส.จุฑามาศ   วรวาท

9. น.ส.มาริดา   หนุ่มน้อย

10. น.ส.กุสุมา   วิยาภรณ์

11. น.ส.รวงรัตน์   พรประสิทธ์ิ

12. น.ส.ลัดดาวรรณ    สิริกรนวคุณ

13. นายเจริญ   แย้มประยูร 

ป.โท แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

เจ้าหน้าท่ีเอกสารการพิมพ์

เจ้าหน้าท่ีประจ าเขต2

จนท.งานบริหารท่ัวไป

เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

ปวส.

ป.ตรี

เจ้าหน้าท่ีงานส่ือการเรียนฯ

แผนกวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ปวส.

ป.ตรี

ป.ตรี

เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนฯ,ผลิตผลฯ

เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

ป.ตรี

เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการฯ

ปวส.

เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

แผนกวิชาการจัดการท่ัวไป

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ป.ตรี

ป.ตรี

แผนกวิชาการบัญชี

ป.โท แผนกวิชาการตลาด

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

ป.โท

ปฏิบัติหน้าท่ี

แผนกวิชาการตลาด

แผนกวิชาการตลาด

ป.ตรี

ป.โท

แผนกวิชาการจัดการท่ัวไป

ป.ตรี

ป.ตรี

สอนวิชา

ป.ตรี

ป.ตรี

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา

ป.ตรี

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ป.ตรี

44. น.ส.ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม

ปวช. แผนกเทคโนโลยีการทอเส่ือ

แผนกวิชาการเลขานุการป.ตรี

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ป.ตรี

ป.ตรี



14. น.ส.ปนัดดา   มณีฉาย 

15. น.ส.สุพนิตา   อังคะหิรัญ

16. นายธงยศ   จันทอุทัย  

17. น.ส.เมริกา คะลิกาผล

18. น.ส.วีนัส   ดวงฤทัย

19. น.ส.เครือวัลย์ ทรงศิลป์

20. ว่าท่ีร.ต.ธีรภัทร์ บุญเกิด

21. นายอรุณ เกิดมงคล

22. น.ส.ดาริณี สังข์สุวรรณ

23. น.ส.พัชริฏา น้ าเหนือ

24. น.ส.แพรวนภา ตามล

25. น.ส.เกวลิน อุ่นชูศรี

26. น.ส.จารุวรรณ วงษ์มะณี

27 .น.ส.พรพรรณ ทรัพย์จันทร์

28. น.ส.นภัสกร กานดา

29. น.ส.ธนาภรณ์ จินดามณี

30.น.ส.สุกัญญา ศิริสม

          3)  ท าหน้าท่ีนักการ พนักงานขับรถยนต์ และยามรักษาความปลอดภัย

1. นางพยอม           วงษ์มะณี 

2. นายพงศกร   วงษ์มะณี

3. นางแอ๋ว   พงษ์ธนู

4. นายเสวียน   อุตรชน

5. น.ส.สร้อยสุวรรณ   สันดิตถ์

6. นางสมฤดี   เกิดมงคล

7. น.ส.บุญตา บุญเพ็ชร์

8. นางอ้อมรัก บ่อทอง

9. นายสิทธิชัย            ใจสว่าง

10. นายเจตริน ก่ิงก้าน

11. นางบุษกร   มีสุข

12.น.ส.วัลยา พรมนา นักการ

13. นายวสันต์   สันดิตถ์

เจ้าหน้าท่ีบริการส่ง SMS

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

ปวส.

ป.ตรี

ปวส.

ป.ตรี

นักการ

นักการ

พนักงานขับรถยนต์

นักการ

นักการ

นักการ

นักการ

เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลฯ

นักการ

นักการ

เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด

เจ้าหน้าท่ีงานบริหารท่ัวไป

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลฯ

เจ้าหน้าท่ีงานบริหารท่ัวไป

นักการ

นักการ

เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

เจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ,ศูนย์บ่มเพาะ

เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ

เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการฯและห้องสมุด

เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรฯ

เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวฯ

ประถมศึกษาปีท่ี 6

ประถมศึกษาปีท่ี 6

ประถมศึกษาปีท่ี 4

มัธยมศึกษาปีท่ี 3

ประถมศึกษาปีท่ี 6

ปวส.

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ปวส.

ปวส.

ป.ตรี

ป.ตรี

มัธยมศึกษาปีท่ี 3

ประถมศึกษาปีท่ี 6

มัธยมศึกษาปีท่ี 6

ประถมศึกษาปีท่ี 6

ประถมศึกษาปีท่ี 6

ประถมศึกษาปีท่ี 6

ประถมศึกษาปีท่ี 4

ประถมศึกษาปีท่ี 6

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปวส.

สอนวิชา

ป.ตรี

ป.ตรี

เจ้าหน้าท่ีงานทวิภาคี

ปฏิบัติหน้าท่ีวุฒิการศึกษา

เจ้าหน้าท่ีงานปกครองป.ตรี

เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าท่ีศูนย์การเรียนฯ

นักการ

ปวส.

ช่ือ - สกุล



14. นายพรชัย   ภูมิสวัสด์ิ

15. นายวนัตร์ แม่นเหมือน

16. นายภูเบศร์ บ ารุงศรี

17. นายอ านวย   บรรจงการ ยามฯ (เขต2)

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ประถมศึกษาปีท่ี 6

ป.ตรี

มัธยมศึกษาปีท่ี 3

ปวช.

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา



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 881 628 607 2,116 610 567 1,177 26 17 43 3,336
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาช่างยนต์/งานยานยนต์/งานจักรยานยนต์และ 161 75 73 309 309

   เคร่ืองยนต์เล็กอเนกประสงค์
 - สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล/งานเทคนิคยานยนต์ 85 72 157 157

 - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/งานเคร่ืองมือกล 86 56 53 195 195

 - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/งานเคร่ืองมือกล/ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 39 41 80 80

 - สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ/สาขางานโครงสร้าง 50 33 34 117 117

 - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ/เทคโนโลยีงานเช่ือมและข้ึนรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 15 22 37 37

 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง/งานไฟฟ้าก าลัง 89 55 68 212 212

 - สาขาวิชาไฟฟ้า/งานไฟฟ้าก าลัง/งานไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม 85 63 148 148

/งานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี)
 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/งานอิเล็กทรอนิกส์ 48 35 46 129 129

 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 30 21 51 51
 - สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 15 5 20 20
 - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/งานเมคคาทรอนิกส์ 32 31 26 89 89
 - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 17 8 25 25

 - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 45 32 35 112 112

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/งานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 28 26 54 54

2.7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
2.7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2563 (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรียนท่ี 2/2563 (ปีปัจจุบัน)

3,336

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ทล.บ.



ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม

 - สาขาวิชาก่อสร้าง/งานก่อสร้าง 80 62 56 198 198

 - สาขาวิชาก่อสร้าง/งานก่อสร้าง 41 37 78 78

 - สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 11 12 23 23

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชาการบัญชี/งานการบัญชี 80 72 71 223 59 58 117 340

 - สาขาวิชาการตลาด/งานการตลาด 74 60 43 177 13 39 52 229

 - สาขาวิชาการเลขานุการ/งานการเลขานุการ 39 30 19 88 88

 - สาขาวิชาการจัดการส านักงาน/งานการจัดการส านักงาน 26 8 34 34

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 34 58 132 132

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/Mini English Program 22 20 16 58 58

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/งานธุรกิจดิจิทัล 42 46 88 88

 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ/งานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 102 89 191 191

 - สาขาวิชาการจัดการ/งานการจัดการ 20 26 46 46

3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 28 56 56

4. ประเภทวิชาศิลปกรรม

 - สาขาวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี/งานเคร่ืองประดับอัญมณี 7 5 9 21 21

 - สาขาวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี/งานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 8 11 19 19

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2563) รวมท้ังส้ิน 300 คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   300   คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน  .......-.........  คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ........-........ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)   .........-....... คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด.       .......-.........  คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ    ........-........ คน

ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ทล.บ.

ภาคเรียนท่ี 2/2563 (ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช.

Jin



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 1,040 881 628 2,549 900 610 1,510 40 26 66 4,125
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาช่างยนต์/งานยานยนต์/งานจักรยานยนต์และ 160 161 75 396 396

   เคร่ืองยนต์เล็กอเนกประสงค์
 - สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล/งานเทคนิคยานยนต์ 100 85 185 185

 - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/งานเคร่ืองมือกล 80 86 56 222 222

 - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/งานเคร่ืองมือกล/ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 60 39 99 99

 - สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ/สาขางานโครงสร้าง 80 50 33 163 163

 - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ/เทคโนโลยีงานเช่ือมและข้ึนรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 60 15 75 75

 - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง/งานไฟฟ้าก าลัง 120 89 55 264 264

 - สาขาวิชาไฟฟ้า/งานไฟฟ้าก าลัง/งานไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม 100 85 185 185

/งานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี)
 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/งานอิเล็กทรอนิกส์ 80 48 35 163 163

 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 60 30 90 90
 - สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 20 15 35 35
 - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/งานเมคคาทรอนิกส์ 40 32 31 103 103
 - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 60 17 77 77

 - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 80 45 32 157 157

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/งานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 40 28 68 68

ระดับ ป.ตรี/ทล.บ.ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.

ภาคเรียนท่ี 1/2564 (ปีต่อไป)

2.7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2564 (ปีต่อไป) 

4,125



รวมท้ังส้ิน

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม

 - สาขาวิชาก่อสร้าง/งานก่อสร้าง 80 80 62 222 222

 - สาขาวิชาก่อสร้าง/งานก่อสร้าง 40 41 81 81

 - สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  20 11 31 31

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชาการบัญชี/งานการบัญชี 80 80 72 232 80 59 139 371

 - สาขาวิชาการตลาด/งานการตลาด 80 74 60 214 60 13 73 287

 - สาขาวิชาการเลขานุการ/งานการเลขานุการ 40 39 30 109 109

 - สาขาวิชาการจัดการส านักงาน/งานการจัดการส านักงาน 40 26 66 66

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 40 34 114 114

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/Mini English Program 20 22 20 62 62

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/งานธุรกิจดิจิทัล 60 42 102 102

 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ/งานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 120 102 222 222

 - สาขาวิชาการจัดการ/งานการจัดการ 20 20 20

3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 28 28 96 96

4. ประเภทวิชาศิลปกรรม

 - สาขาวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี/งานเคร่ืองประดับอัญมณี 20 7 5 32 32

 - สาขาวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี/งานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 20 8 28 28

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2564) รวมท้ังส้ิน 300 คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   300   คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน  .......-.........  คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ........-........ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)   .........-....... คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด.       .......-.........  คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ    ........-........ คน

ประเภทวิชา/สาขา

ภาคเรียนท่ี 1/2564 (ปีต่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ทล.บ.

Jin



 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  ป.ตรี  รวม 4 ผลผลิต  1. ค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
 ยกระดับ
คุณภาพและ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

 2..โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายต้ังแต่
ระดับอนุบาล
จนถึง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

 3. โครงการ
ขยายโอกาส
การศึกษา
วิชาชีพและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิตเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่

ตลาดแรงงาน

 4. โครงการ
ส่งเสริม
สถานศึกษา
อาชีวศึกษาให้
มีความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง

5. โครงการ
ขยายและ
ยกระดับ
อาชีวศึกษา 
  ทวิภาคีสู่
คุณภาพ
มาตรฐาน

 6. โครงการ
พัฒนารูปแบบ
และยกระดับ
คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix It 
Center)

 7. โครงการ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

 8. 
โครงการลด
ปัญหาการ
ออก
กลางคัน
ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

 9. โครงการ
ผลงานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

 10. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพและ
บุคลากร
ทางการศึกษา

 11. 
โครงการ
อาชีวะต้าน
ยาเสพติด

 12. 
โครงการ
พัฒนา
หลักสูตร
การจัดการ
เรียนการ 
การจัด

ประเมินผล
เพ่ือการ
พัฒนา
คุณภาพ
และ
มาตรฐาน
การจัดการ
อาชีวศึกษา

 13. โครงการ
ปฏิรูป
อาชีวศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ผู้เรียนด้วย 
คุณภาพ
มาตรฐานให้มี

สมรรถนะและ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

รวมท้ังหมด 1,870,810.00 19,648,464.70 260,299.30 1,995,300.00 23,774,874 1,907,820 #REF! 87,500 430,000 65,000 846,000 225,000 26,000 435,997.20 520,000 40,000 225,000 33,400 47,592,059 #REF!

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน)

- - - - 1,907,820 - - - - - - - - - - - - 47,592,059.00 49,499,879.00 

    1.1  งบบุคลากร - - - - 1,851,120.00 - - - - - - - - - - - - 47,592,059.00 49,443,179.00 

          - เงินเดือนข้าราชการ 40,468,830 40,468,830 

         - เงินวิทยฐานะ 2,969,900.00 2,969,900.00 

         - เงินประจ าต าแหน่ง
และค่าตอบแทนข้าราชการ

1,660,900.00 1,660,900.00 

         - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 2,470,460 2,470,460 

         - เงินอ่ืน ๆ 21,969 21,969 

         - ค่าตอบพนักงาน 

ราชการ

1,851,120 1,851,120 

    1.2 งบด าเนินงาน - - - - - 56,700 - - - - - - - - - - - - - 56,700 
         - ค่าเช่าบ้านและเงิน
สมทบประกันสังคม

56,700 56,700 

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1,854,810.00 5,027,193.62 260,299.30 - 7,142,302.92 - - - - - - - - - - - - - 7,142,303 

    2.1 งบด าเนินงาน 812,900.00 4,791,993.62 260,299.30 - 5,865,192.92 - - - - - - - - - - - - - 5,865,192.92 
        - ค่าตอบแทน 259,290 2,572,970 63,200 - 

        - ค่าใช้สอย 537,365.00 1,010,265.00 42,000 - 

        - ค่าวัสดุ 245 371 155,099.30 - 

         - ค่าสาธารณูปโภค 1,208,387.62 - 

           1) ค่าไฟฟ้า 1,202,211.50 - 

 เงินเดือน

ข้าราชการ/

ลูกจ้างประจ า

ส่วนท่ี 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

แผนงาน/งบรายจ่าย/โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2563) ผลผลิต/โครงการ

 รวมท้ังส้ินเป็น
เงิน

ผลผลิต โครงการ



 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  ป.ตรี  รวม 4 ผลผลิต  1. ค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
 ยกระดับ

คุณภาพและ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

 2..โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายต้ังแต่

ระดับอนุบาล
จนถึง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

 3. โครงการ
ขยายโอกาส
การศึกษา

วิชาชีพและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิตเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน

 4. โครงการ
ส่งเสริม
สถานศึกษา

อาชีวศึกษาให้
มีความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง

5. โครงการ
ขยายและ
ยกระดับ

อาชีวศึกษา 
  ทวิภาคีสู่
คุณภาพ
มาตรฐาน

 6. โครงการ
พัฒนารูปแบบ
และยกระดับ

คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix It 
Center)

 7. โครงการ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

 8. 
โครงการลด
ปัญหาการ

ออก
กลางคัน
ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

 9. โครงการ
ผลงานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

 10. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพและ

บุคลากร
ทางการศึกษา

 11. 
โครงการ
อาชีวะต้าน

ยาเสพติด

 12. 
โครงการ
พัฒนา

หลักสูตร
การจัดการ
เรียนการ 
การจัด
ประเมินผล
เพ่ือการ
พัฒนา
คุณภาพ
และ

มาตรฐาน
การจัดการ
อาชีวศึกษา

 13. โครงการ
ปฏิรูป
อาชีวศึกษาเพ่ือ

เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ผู้เรียนด้วย 
คุณภาพ
มาตรฐานให้มี
สมรรถนะและ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

 เงินเดือน

ข้าราชการ/

ลูกจ้างประจ า
แผนงาน/งบรายจ่าย/โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2563) ผลผลิต/โครงการ

 รวมท้ังส้ินเป็น
เงิน

ผลผลิต โครงการ

           2) ค่าน้ าประปา - 

           3) ค่าโทรศัพท์ 1,547.12 - 

           4) ค่าไปรษณีย์ 4,629.00 - 

     2.2 งบเงินอุดหนุน 472,710 - - - 472,710 - - - - - - - - - - - - - 472,710 
        - เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์
กรของนักเรียนสายอาชีพ 
อาชีวศึกษา

472,710 472,710 472,710 

    2.3 งบรายจ่ายอ่ืน 569,200.00 235,200.00 - - 804,400.00 - - - - - - - - - - - - - - 804,400 

          - ค่าใช้จ่ายโครงการ
เร่งประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา

379,200 - 379,200 379,200 

          - ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือ
คืนครูให้นักเรียน

235,200.00 - 235,200.00 235,200 

          -  โครงการพัฒนา
การศึกษาวิชาชีพตามแนว
พระราชด าริ

90,000 90,000 90,000 

          - ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

50,000 50,000 50,000 

         -  ค่าใช้จ่ายโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา

50,000 50,000 50,000 

3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา

- - - - - - 14,184,203 - - - - - - - - - - - - 14,184,203.06 

    3.1 งบเงินอุดหนุน - - - - - - 14,184,203.06 - - - - - - - - - - - - 14,184,203.06 

         - ค่าหนังสือเรียน 4,119,569.85 4,119,569.85 

         - ค่าอุปกรณ์การเรียน 877,684 877,684 

         - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,077,650 2,077,650 

Jin
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ขยายและ
ยกระดับ

อาชีวศึกษา 
  ทวิภาคีสู่
คุณภาพ
มาตรฐาน

 6. โครงการ
พัฒนารูปแบบ
และยกระดับ

คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix It 
Center)

 7. โครงการ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

 8. 
โครงการลด
ปัญหาการ

ออก
กลางคัน
ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

 9. โครงการ
ผลงานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

 10. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพและ

บุคลากร
ทางการศึกษา

 11. 
โครงการ
อาชีวะต้าน

ยาเสพติด

 12. 
โครงการ
พัฒนา
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การจัดการ
เรียนการ 
การจัด
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มาตรฐานให้มี
สมรรถนะและ
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ตลาดแรงงาน

 เงินเดือน

ข้าราชการ/

ลูกจ้างประจ า
แผนงาน/งบรายจ่าย/โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2563) ผลผลิต/โครงการ

 รวมท้ังส้ินเป็น
เงิน

ผลผลิต โครงการ

        - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1,822,500 1,822,500 

        - ค่าจัดการเรียนการสอน 5,286,799.21 5,286,799.21 

4. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

16,000 968,849 - 1,995,300 2,980,149 - #REF! 87,500 430,000 65,000 116,000 - 26,000 - - - 225,000 33,400 #REF!

    4.1  งบด าเนินงาน 16,000 - - - 16,000.00 - - - - - - - - - - - - - - 16,000 
         - โครงการส่งเสริมการ

วัจัยและพัฒนา "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" 
ประจ าปีการศึกษา 2561

16,000 16,000 16,000 

    4.2  งบเงินอุดหนุน - - - - - #REF! 87,500.00 - - - - - - - - - - #REF!
         - เงินอุดหนุน
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีฯ

- - 87,500.00 87,500 

    4.3  งบลงทุน - 898,849 - 1,995,300.00 2,894,149 - - - - - - - - - - - - - - 2,894,149 

          - ค่าครุภัณฑ์ ดิจิตอล
ออสซิลโลสโคป

599,849 599,849 599,849 

          - เคร่ืองกลึงขนาดยัน

ศูนย์เหนือแท่น 125 มม.พร้อม
อุปกรณ์

299,000 299,000 299,000 

          - กล้องส ารวจแบบ
ประมวลผลรวม (TOTAL 
STATION)

1,995,300 1,995,300 1,995,300 

    4.4  งบรายจ่ายอ่ืน ๆ - 70,000 - - 70,000 - - - 430,000 65,000 116,000 - 26,000 - - - 225,000 33,400 - 965,400 
          - ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชน (Fix it Center) ใช้ใน
โครงการอาชีวะอาสา

71,000 71,000 
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ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2563) ผลผลิต/โครงการ

 รวมท้ังส้ินเป็น
เงิน

ผลผลิต โครงการ

          - ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix it Center) (คนพันธ์ุ
 R)

45,000 45,000 

          - ค่าใช้จ่ายโครงการลด
ปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

26,000 26,000 

         - ค่าใช้จ่ายโครงการ

ปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากร
ป่าไม้

70,000 - 

         - ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนการจัด
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษา

225,000 225,000 

         - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ขยายและยกระดับอาชีวศึกษา
ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

65,000 65,000 

        - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง

430,000 430,000 

       - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาแบบออนไลน์

33,400 33,400 

5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาเพ่ือความย่ังยืน

- - - - - - - - - 730,000 - - - - - - - 730,000 

    5.1 งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - - - - 730,000 - - - - - - - 730,000 

Jin



 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  ป.ตรี  รวม 4 ผลผลิต  1. ค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
 ยกระดับ

คุณภาพและ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

 2..โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายต้ังแต่

ระดับอนุบาล
จนถึง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

 3. โครงการ
ขยายโอกาส
การศึกษา

วิชาชีพและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิตเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน

 4. โครงการ
ส่งเสริม
สถานศึกษา

อาชีวศึกษาให้
มีความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง

5. โครงการ
ขยายและ
ยกระดับ

อาชีวศึกษา 
  ทวิภาคีสู่
คุณภาพ
มาตรฐาน

 6. โครงการ
พัฒนารูปแบบ
และยกระดับ

คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix It 
Center)

 7. โครงการ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

 8. 
โครงการลด
ปัญหาการ

ออก
กลางคัน
ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

 9. โครงการ
ผลงานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

 10. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพและ

บุคลากร
ทางการศึกษา

 11. 
โครงการ
อาชีวะต้าน

ยาเสพติด

 12. 
โครงการ
พัฒนา

หลักสูตร
การจัดการ
เรียนการ 
การจัด
ประเมินผล
เพ่ือการ
พัฒนา
คุณภาพ
และ

มาตรฐาน
การจัดการ
อาชีวศึกษา

 13. โครงการ
ปฏิรูป
อาชีวศึกษาเพ่ือ

เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ผู้เรียนด้วย 
คุณภาพ
มาตรฐานให้มี
สมรรถนะและ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

 เงินเดือน

ข้าราชการ/

ลูกจ้างประจ า
แผนงาน/งบรายจ่าย/โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2563) ผลผลิต/โครงการ

 รวมท้ังส้ินเป็น
เงิน

ผลผลิต โครงการ

          - ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix it Center)

730,000 730,000 

6. แผนงานบูรณาการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

- - - - - - - - - - - 225,000.00 - - 520,000 - - 745,000 

    6.1 งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - - - - - 225,000.00 - - 520,000 - - - 745,000 
          -  ค่าใช้จ่ายโครงการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

225,000 225,000 

         - ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

520,000 520,000 

7. แผนงานยุทธศาสตร์การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

- - - - - - - - - - - - - 435,997.20 - - - - - 435,997.20 

    7.1 เงินอุดหนุน - - - - - - - - - - - - - 435,997.20 - - - - 435,997.20 
         - ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา

เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

435,997.20 435,997.20 

8. แผนงานบุรณาการป้องกัน
ปราบปรามและบ าบัดผู้ติดยา
เสพติด

- - - - - - - - - - - - - - - 40,000.00 - 40,000.00 

   8.1  งบรายจ่ายอ่ืน ๆ - - - - - - - - - - - - - - 40,000 - - 40,000 
          - ค่าใช้จ่ายโครงการ
อาชีวะต้านยาเสพติด

40,000 40,000 

11. เงินรายได้สถานศึกษา - 13,652,422.08 - - 13,652,422.08 - - - - - - - - - - - - - 13,652,422.08 

    - ค่าจ้างช่ัวคราว 1,571,857.48 1,571,857.48 

    - ค่าตอบแทน 5,538,317 5,538,317 

    - ค่าใช้สอย 1,736,348.73 1,736,348.73 



 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  ป.ตรี  รวม 4 ผลผลิต  1. ค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
 ยกระดับ

คุณภาพและ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

 2..โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายต้ังแต่

ระดับอนุบาล
จนถึง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

 3. โครงการ
ขยายโอกาส
การศึกษา

วิชาชีพและ
พัฒนาทักษะ
ชีวิตเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน

 4. โครงการ
ส่งเสริม
สถานศึกษา

อาชีวศึกษาให้
มีความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง

5. โครงการ
ขยายและ
ยกระดับ

อาชีวศึกษา 
  ทวิภาคีสู่
คุณภาพ
มาตรฐาน

 6. โครงการ
พัฒนารูปแบบ
และยกระดับ

คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix It 
Center)

 7. โครงการ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

 8. 
โครงการลด
ปัญหาการ

ออก
กลางคัน
ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

 9. โครงการ
ผลงานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

 10. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพและ

บุคลากร
ทางการศึกษา

 11. 
โครงการ
อาชีวะต้าน

ยาเสพติด

 12. 
โครงการ
พัฒนา

หลักสูตร
การจัดการ
เรียนการ 
การจัด
ประเมินผล
เพ่ือการ
พัฒนา
คุณภาพ
และ

มาตรฐาน
การจัดการ
อาชีวศึกษา

 13. โครงการ
ปฏิรูป
อาชีวศึกษาเพ่ือ

เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ผู้เรียนด้วย 
คุณภาพ
มาตรฐานให้มี
สมรรถนะและ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

 เงินเดือน

ข้าราชการ/

ลูกจ้างประจ า
แผนงาน/งบรายจ่าย/โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2563) ผลผลิต/โครงการ

 รวมท้ังส้ินเป็น
เงิน

ผลผลิต โครงการ

    - ค่าวัสดุ 2,247,280.50 2,247,280.50 

    - ค่าสาธารณูปโภค 2,222,302.37 2,222,302.37 

      1) ค่าไฟฟ้า 2,029,784.69 

      2) ค่าน้ าประปา 5,270.14 

      3) ค่าโทรศัพท์ 5,425.38 

      4) ค่าอินเทอร์เน็ต 155,094.36 

      5) ค่าไปรษณีย์ 26,728 

    - ค่าครุภัณฑ์ 180,480 180,480.00 

    - รายจ่ายอ่ืน ๆ 155,836 155,836.00 

Jin



1. ประมาณการรายรับ 107,438,853 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 22,776,800 บาท

     - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 9,500,000 บาท

     - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 13,276,800 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 84,662,053 บาท

งบบุคลากร 52,618,272 บาท

งบด าเนินงาน 5,950,000 บาท

งบลงทุน 1,800,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 22,964,781 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 1,329,000 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 107,438,853 บาท
งบบุคลากร 52,618,272 บาท

 - เงินเดือน 46,308,312    บาท

 - ค่าจ้างประจ า -              บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,779,960     บาท

 -  เงินวิทยฐานะ 4,530,000     บาท

งบด าเนินงาน 5,950,000 บาท

 -  ค่าตอบแทน 2,620,000     บาท

 -  ค่าใช้สอย 800,000        บาท

 -  ค่าวัสดุ -              บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 2,380,000     บาท

 -  อ่ืน ๆ (ระยะส้ัน) 150,000        บาท

งบลงทุน 1,800,000 บาท

 -  ค่าครุภัณฑ์ 1,800,000     บาท

 -  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -              บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี



งบเงินอุดหนุน 22,964,781 บาท

 - เงินอุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ฯ 250,000        บาท

 - เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

   1) ค่าหนังสือเรียน 4,355,000     บาท

   2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,001,650     บาท

   3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2,110,500     บาท

   4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,087,031     บาท

   5) ค่าจัดการเรียนการสอน 13,160,600    บาท

รวม 22,714,781   บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 1,329,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายโครงการ งปม. 1,329,000     บาท

เงินรายได้ 22,776,800 บาท

 -  ค่าจ้างช่ัวคราว 2,342,280     บาท

 -  ค่าตอบแทน 9,296,520     บาท

 -  ค่าใช้สอย 2,721,832     บาท

 -  ค่าวัสดุ 3,361,168     บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 2,380,000     บาท

 -  ค่าครุภัณฑ์ 175,000        บาท

 -  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 2,500,000     บาท



เงินรายได้

จัดการเรียน

การสอน

อ่ืน ๆ 

รวมท้ังหมด 800,000 59,418,272 150,000 60,368,272 1,040,000 69,000 13,160,600 9,554,181 250,000 200,000 20,000 22,776,800 107,438,853 

1. งบบุคลากร - 52,618,272 - 52,618,272 - - 8,552,640 - - - - 2,342,280 63,513,192 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ 46,308,312 46,308,312 46,308,312 

1.2  เงินวิทยฐานะ 4,530,000 4,530,000 4,530,000 

1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า - - 

1.5 ค่าจ้างช่ัวคราว - 8,552,640 2,342,280 10,894,920 

1.6 ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ

1,779,960 1,779,960 1,779,960 

2. งบด าเนินงาน 800,000 5,000,000 150,000 5,950,000 4,607,960 17,759,520 28,317,480 

2.1 ค่าตอบแทน 450,000 2,170,000 2,620,000 706,360 9,296,520 12,622,880 

     2.1.1 ค่าอาหาร    

ท าการนอกเวลา

- - 

     2.1.2 ค่าเช่าบ้าน - 

     2.1.3 ค่า

ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ

30,000 282,360 636,520 948,880 

     2.1.4 ค่าตอบแทน

อ่ืน ๆและค่าสอนนอก

เวลา

450,000 2,140,000 2,590,000 424,000 8,560,000 11,574,000 

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม 3 ผลผลิต  1. โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

(Fix It Center)

 2. โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ระบบ ทวิภาคี

แผนงาน/งบรายจ่าย/

โครงการ

 รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ผลผลิต

4. โครงการ

ผลงานวิจัย

เพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยี

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการ จัดการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

 5. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่มผู้เรียน

อาชีวศึกษา

 6. โครงการ

รณรงค์และ

แก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

 โครงการ



เงินรายได้

จัดการเรียน

การสอน

อ่ืน ๆ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม 3 ผลผลิต  1. โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

(Fix It Center)

 2. โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ระบบ ทวิภาคี

แผนงาน/งบรายจ่าย/

โครงการ

 รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ผลผลิต

4. โครงการ

ผลงานวิจัย

เพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยี

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการ จัดการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

 5. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่มผู้เรียน

อาชีวศึกษา

 6. โครงการ

รณรงค์และ

แก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

 โครงการ

     2.1.5 ค่าตอบแทน

ในโครงการตามยุทธฯ

100,000 100,000 

2.2 ค่าใช้สอย - 800,000 800,000 531,600 2,721,832 4,053,432 

    2.2.1 ค่าเบ้ียเล้ียงค่า

เช่าท่ีพักค่าพาหนะ

800,000 800,000 281,600 950,000 2,031,600 

    2.2.2 ค่าซ่อมแซม

ยานพาหนะฯ(อยู่ใน

โครงการ)

350,000 350,000 

    2.2.3 ค่าซ่อมแซม

ครุภัณฑ์(อยู่ในโครงการ)

250,000 150,000 400,000 

    2.2.4 ค่าซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สิน

(อาคาร)

50,000 50,000 

    2.2.5 ค่าจ้างเหมา

บริการ

50,000 50,000 

    2.2.6 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 100,000 100,000 

    2.2.7 ค่าใช้สอยใน

โครงการตามยุทธฯ

1,071,832 1,071,832 

 - ค่าเงินสมทบ

ประกันสังคม

Jin



เงินรายได้

จัดการเรียน

การสอน

อ่ืน ๆ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม 3 ผลผลิต  1. โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

(Fix It Center)

 2. โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ระบบ ทวิภาคี

แผนงาน/งบรายจ่าย/

โครงการ

 รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ผลผลิต

4. โครงการ

ผลงานวิจัย

เพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยี

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการ จัดการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

 5. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่มผู้เรียน

อาชีวศึกษา

 6. โครงการ

รณรงค์และ

แก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

 โครงการ

2.3 ค่าวัสดุ 2,840,000 3,361,168 6,201,168 

       2.3.1 วัสดุ

ก่อสร้าง(งานอาคารฯ)

250,000 250,000 500,000 

       2.3.2 วัสดุไฟฟ้า

และวิทยุ(งานอาคาร)

20,000 20,000 

       2.3.3 วัสดุ

ส านักงาน

450,000 450,000 

       2.3.4 วัสดุ

เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

350,000 100,000 450,000 

       2.3.5 วัสดุ

ยานพาหนะ

150,000 150,000 

       2.3.6 วัสดุ

การศึกษา

2,200,000 -            1,260,000 3,460,000 

       2.3.7 วัสดุหนังสือ

 วารสาร และต ารา

40,000 40,000 

       2.3.8  วัสดุ

ห้องสมุด

10,000 10,000 

       2.3.9 วัสดุ

เวชภัณฑ์

35,000 35,000 

       2.3.10 วัสดุ

คอมพิวเตอร์

- 



เงินรายได้

จัดการเรียน

การสอน

อ่ืน ๆ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม 3 ผลผลิต  1. โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

(Fix It Center)

 2. โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ระบบ ทวิภาคี

แผนงาน/งบรายจ่าย/

โครงการ

 รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ผลผลิต

4. โครงการ

ผลงานวิจัย

เพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยี

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการ จัดการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

 5. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่มผู้เรียน

อาชีวศึกษา

 6. โครงการ

รณรงค์และ

แก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

 โครงการ

       2.3.11 วัสดุ

โฆษณาและเผยแพร่

40,000 40,000 

       2.3.12 วัสดุงาน

บ้านงานครัว(งานอาคาร)

30,000 30,000 

       2.3.13 วัสดุ

ซ่อมแซมครุภัณฑ์(อยู่ใน

โครงการ)

40,000 30,000 70,000 

       2.3.14 ค่าวัสดุใน

โครงการตามยุทธฯ

946,168 946,168 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

(ข้ันต่ า)

350,000 2,030,000 2,380,000 530,000 2,380,000 5,290,000 

 - ค่าไฟฟ้า 350,000 2,010,000 2,360,000 500,000 2,190,000 5,050,000 

 - ค่าน้ าประปา 10,000 10,000 

 - ค่าโทรศัพท์ 10,000 10,000 20,000 

 - ค่าไปรษณีย์ 10,000 30,000 10,000 50,000 

 - ค่าบริการด้านส่ือสาร

และโทรคมนาคม

160,000 160,000 

3. งบลงทุน 1,800,000 - 1,800,000 - - - - - - - 175,000 1,975,000 

  3.1 ครุภัณฑ์ 1,800,000 1,800,000 175,000 1,975,000 

   3.2 ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

Jin



เงินรายได้

จัดการเรียน

การสอน

อ่ืน ๆ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม 3 ผลผลิต  1. โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

(Fix It Center)

 2. โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ระบบ ทวิภาคี

แผนงาน/งบรายจ่าย/

โครงการ

 รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ผลผลิต

4. โครงการ

ผลงานวิจัย

เพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยี

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการ จัดการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

 5. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่มผู้เรียน

อาชีวศึกษา

 6. โครงการ

รณรงค์และ

แก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

 โครงการ

4. งบเงินอุดหนุน - - 9,554,181 250,000 9,804,181 

 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์

ใหม่และหุ่นยนต์

250,000 250,000 

 - โครงการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน1) ค่าหนังสือเรียน 4,355,000 4,355,000 

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,001,650 1,001,650 

3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2,110,500 2,110,500 

4) ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ 2,087,031 2,087,031 

5. งบรายจ่ายอ่ืน - - - - 1,040,000 69,000 - - - 200,000 20,000 2,500,000 3,829,000 

 -  ส ารองจ่ายกรณี

ฉุกเฉินจ าเป็น

- 2,500,000 2,500,000 

 - โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

200,000 200,000 

 - โครงการพัฒนา

รูปแบบและยกระดับ

คุณภาพ    ศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน (Fix it 

Center)

1,000,000 1,000,000 



เงินรายได้

จัดการเรียน

การสอน

อ่ืน ๆ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม 3 ผลผลิต  1. โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน 

(Fix It Center)

 2. โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ระบบ ทวิภาคี

แผนงาน/งบรายจ่าย/

โครงการ

 รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ผลผลิต

4. โครงการ

ผลงานวิจัย

เพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยี

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการ จัดการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

 5. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่มผู้เรียน

อาชีวศึกษา

 6. โครงการ

รณรงค์และ

แก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

 โครงการ

 - โครงการพัฒนา

รูปแบบและยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชนเพ่ือใช้ใน

โครงการอาชีวะอาสา

40,000 40,000 

 - โครงการยกระดับ

คุณภาพการจัด

อาชีวศึกษาทวิภาคี

69,000 69,000 

 - โครงการณรงค์รงค์

และแก้ไขปัญหา         

ยาเสพติด

20,000       20,000 

Jin


