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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยบริกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
วิสัยทัศน์
ผูสาเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากาลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือขายความรวม
มือจากทุกภาคสวน
4. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรางองคความรู เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและ
พัฒนาวิชาชีพ
5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีที่หลากหลาย
เป้ำหมำยบริกำร
1. มีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2. มีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
3. มีการพัฒนาระบบการจ้างงานและกาหนดเงินเดือน/ค่าตอบแทนตามสมรรถนะ
4. ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา โดยมีสัดส่วนผู้เรียนทวิภาคี/สหกิจศึกษาเป็นร้อยละ 30
และเน้นการฝึกงาน
5. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญเป็น 60 : 40
6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
7. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
8. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
9. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ
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2. ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และโครงกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ยุทธศำสตร์
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
มิติที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนทำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน
1. พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา
2. เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน
3. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
4. จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center
5. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP
6. ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
7. ลดการออกกลางคัน
8. ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
9. สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา
10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
11. จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นที่ชายแดนภาคใต้
มิติที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพ “ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน ปฏิรูปกำรสอบ ให้ทันกับยุคสมัย
อย่ำงมีคุณภำพ
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
1. เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
3. ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ
4. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
5. พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
6. ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ
7. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา
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ด้ำนคุณภำพสถำนศึกษำ
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
2. ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน
3. วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ
4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน
5. ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา
o โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น)
o ศึกษาค้นคว้า
o วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism)
o วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง
6. จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา
7. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน
ด้ำนคุณภำพครู
1. กาหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา
2. พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ
3. พัฒนาระบบนิเทศภายใน
4. เร่งยกระดับวิทยฐานะ
มิติที่ 3
1.
2.
3.

4.
5.

6.

กำรสร้ ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “กำรบริห ำรจัด กำรเป็นที่ย อมรับเชื่อมั่ น
มีเอกภำพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ
นาระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
o ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ
o สร้างขวัญ กาลังใจ และจิตสานึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
o ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน
o สถานศึกษาขนาดเล็ก
กระจายอานาจการบริหารงบประมาณ
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มิติที่ 4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือในและต่ำงประเทศ
1. จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ
2. เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ
3. ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครูพัฒนาการ
เรียนการสอน
4. ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12
1. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์
1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทกั ษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวติ อย่างมีคุณค่า
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ
1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
2. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
2.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง
2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
3. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
4. ยุทธศำสตร์กำรเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
4.1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม
4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
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4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
5. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน
5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล
5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
6. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลใน
สังคมไทย
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
6.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับ สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั
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8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจยั และพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)
8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
9.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
9.2 การพัฒนาเมือง
9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ
10.1 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมือ อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียน เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
10.2 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค
10.3 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย
10.4 เปิ ด ประตู ก ารค้ า และพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในลั ก ษณะหุ้ น ส่ ว นทาง
ยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
10.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
10.6 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
10.7 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
เพื่อ เป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลใน
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างไทยและมหาอานาจต่าง ๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค
10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำน
วิทยำลัยกำรอำชีพชนแดน
1. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ปรัชญำวิทยำลัย
เรียนเด่น เน้นคุณธรรม ล้าเลิศทักษะ
เรียนเด่น

:

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเรียน

เน้นคุณธรรม

:

เป็นผู้มีความประพฤติดี

ล้าเลิศทักษะ

:

เป็นผู้มีฝีมือในการปฏิบัติ

วิสัยทัศน์
ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน บุคลากร เน้นสารสนเทศ สร้ างสรรค์นวัตกรรม บริ การสังคม สร้า ง
บรรยากาศการเรียนรู้
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านงานวิจัย นวัตกรรม หลักสูตร การ
จัดการศึกษา พัฒนาด้านหลักสูตร ก้าวทันเทคโนโลยี
2. พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
อัตลักษณ์
ทักษะ คุณธรรม เทคโนโลยี
เอกลักษณ์
บริการเด่น เน้นคุณธรรม
เป้ำประสงค์
ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพได้ตรงตามคุณลักษณะเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามการเรียนรู้ สามารถประกอบการชีพได้อย่างหลากหลายและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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2. จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น
จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ
2.1 ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพได้ตรงตามคุณลักษณะ เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศตามการเรียนรู้ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
2.2 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
2.3 เน้นการเรียนการสอน มุ่งสร้าง ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2.4 การให้บริการชุมชน ทางวิชาชีพแก่ชุมชน และขยายโอกาสทางวิชาชีพ
2.5 การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
3. ภำรกิจวิทยำลัย
3.1 จัดทาการสอนนักเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับ
นักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัด
3.2 จัดทาการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75-225 ชั่วโมง สาหรับประชาชนที่สนใจทั่วไป
3.3 จัดทาการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือหลักสูตร 1 ปี รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.4 จัดทาการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
3.5 จัดทาการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
3.6 จัดทาการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลากหลาย)
3.7 จัดบริการด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามความต้องการ
ของหน่วยราชการและภาคเอกชนที่ขอความร่วมมือ
4. ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2540 ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 113 ตะพานหิน –
หล่มสัก กิโลเมตรที่ 55 บ้านโคกเจริญ เลขที่ 115 /3 หมู่ที่ 13 ตาบล ชนแดน อาเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์
0 – 5676 – 1552 , 0 – 5676 – 1390
โทรสาร
0 – 5676 – 1711
E –mail
40@chondaen.ac.th , pr@chondaen.ac.th
เว็บไซต์
http://www.chondaen.ac.th
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วิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่ที่ตระหนักถึง
ความสาคัญของการศึกษาและประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในชุมชน จึงได้มอบที่สาธารณะ
ประโยชน์ จานวน 200 ไร่ ให้กับกรมอาชีวศึกษาในตอนนั้นเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดทำกำรเรียนกำรสอน
ปีการศึกษา 2541

เปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาการบัญชี

ปีการศึกษา 2543

เปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาคมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

ปีการศึกษา 2544

เปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขาวิชาการบัญชี

ปีการศึกษา 2545

เปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

ปีการศึกษา 2548

เปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีการศึกษา 2549

เปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนประสบการณ์
- สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีการศึกษา 2552

เปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปีการศึกษา 2561

เปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4.2 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
ชื่อสถำนศึกษำ

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ชื่อภำษำอังกฤษ Chondaen Industrial and Community Education College
ที่ตั้ง

เลขที่ 115/3 หมู่ที่ 13 ถนน ชมฐีรเวช ตาบลชนแดน อาเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150

โทรศัพท์

โทร. 0 – 5676 – 1552

โทรสำร

โทร. 0 – 5676 – 1711

เว็บไซต์

www.chondaen.ac.th

อีเมล์

40@chondaen.ac.th, pr@chondaen.ac.th

เนื้อที่ของสถำนศึกษำ
จานวน 200 ไร่
มีอำคำร
1. อาคารอานวยการ

จานวน

1

หลัง

2. อาคารเรียนชั่วคราว

จานวน

2

หลัง

3. อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว

จานวน

1

หลัง

4. อาคารเอนกประสงค์ชั่วคราว จานวน

3

หลัง

5. อาคารเรียน

จานวน

1

หลัง

6. อาคารโรงฝึกงาน

จานวน

1

หลัง

7. อาคารวิทยบริการห้องสมุด จานวน

1

หลัง

8. บ้านพักผู้อานวยการ

จานวน

1

หลัง

9. บ้านพักครู

จานวน

6

หลัง

10. ห้องน้า

จานวน

4

หลัง

11. โรงอาหาร

จานวน

1

หลัง

12. โดมเอนกประสงค์

จานวน

1

หลัง

13. สนามกีฬา

จานวน

2

สนาม

14. ระบบปะปาถังสูง

จานวน

1

ระบบ

15. รั้ว

จานวน

1

แนว
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มีห้องปฏิบัติกำร
1. ห้องเรียนทฤษฎี

12

ห้อง

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5

ห้อง

3. ห้องสมุด

1

ห้อง

4. ห้องอินเตอร์เน็ต

1

ห้อง

5. ห้องวิทยาศาสตร์

1

ห้อง

6. ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง

1

ห้อง

7. ห้องพยาบาล

1

ห้อง

8. ห้องพิมพ์ดีด

2

ห้อง

9. ห้องทะเบียน

1

ห้อง

10. ห้องพัสดุ

1

ห้อง

11. ห้องการเงินและบัญชี

1

ห้อง

12. ห้องพักครู

7

ห้อง

สีประจำวิทยำลัย

เขียว เหลือง

สีเขียว :

ความตั้งใจใฝ่รู้ ฝึกฝนทักษะ และรักความสามัคคี

สีเหลืง :

ความมีคุณธรรม จริยธรรม ประจาใจ

ดอกไม้ประจำวิทยำลัย ดอกหางนกยูง
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หน้า 12

5. แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร ของวิทยำลัยกำรอำชีพชนแดน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู้อานวยการ
นางสุภาณี แสงอินทร์

คณะกรรมการวิทลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางจิราพร ภู่สีม่วง

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายวีระศักดิ์ สุวรรณขันธ์

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

นายวีระศักดิ์ สุวรรณขันธ์

นางจิราพร ภู่สีม่วง

งานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

แผนกวิชาช่างยนต์

นางสายสุนีย์ อยู่เย็น

นางปัฐมาพร น้อยบัว

นายอนาวิน กุลวงษ์

งานบุคลากร

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวศิรินันท์ เส็งหนองแบน

นายจุลศักดิ์ ปัตโชติชัย

งานครูที่ปรึกษา
นางสาวกัลป์จรีย์ ดีเสริมชัย

นายธีรศักดิ์ แสนล้อม
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย สีทอง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

งานการเงิน

งานความร่วมมือ

งานปกครอง

นางสาวศิรินันท์ เส็งหนองแบน

ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย สีทอง

นายนิราศ ชื่นวิเศษ

งานการบัญชี
นางสาวแก้วใจ ดวงมณี

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานแนะแนวและการจัดหางาน

นายสันทัด สัมฤทธิ์รินทร์

นายสันทัด สัมฤทธิ์รินทร์

งานพัสดุ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายธวัชชัย นกแก้ว

นางสาวจริยาภรณ์ ป้องคา

นางสาวรุ่งนภา น้อยยม

นายพีระวัส นิยมไทย
แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวแก้วใจ ดวงมณี
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจุลศักดิ์ ปัตโชติชัย
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางปัฐมาพร น้อยบัว

งานอาคารสถานที่
นายนิราศ ชื่นวิเศษ
งานทะเบียน
นายพีระวัส นิยมไทย

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นายคณิน ปงจันตา

งานบริการพิเศษและการบริการชุมชน
นายอิทธิพัทธ์ จันทร์พุฒ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวกัลป์จรีย์ ดีเสริมชัย
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายคณิน ปงจันตา

งานประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายสันทัด สัมฤทธิ์รินทร์

นางสาวจริยาภรณ์ ป้องคา
งานวัดผลและประเมินผล

นางประภัสสร โตค้างพลู
งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางอรอุมา บัวผัน
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายนิรันดร พรหมเดช
งานสื่อการเรียนการสอน
นายชัชวาลย์ ผิวผ่อง

แผนปฏิบัติการประจาปี 2563 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

6. ข้อมูลบุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพชนแดน
6.1 อัตรำกำลัง ปี 2561

ข้อมูล ณ วันที่ ………..
ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร

อัตรำกำลังของ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน มีบุคลำกรทั้งสิ้น
ก. ข้ำรำชกำร

61

1. ผู้บริหาร

3

คน

2. ข้าราชการครู

10

คน

3. ข้าราชการพลเรือน

-

คน

1. ทาหน้าที่สอน

-

คน

2. ทั่วไป/สนับสนุน

-

คน

1. ทาหน้าที่สอน

8

คน

2. ทั่วไป/สนับสนุน

-

คน

1. ทาหน้าที่สอน

18

คน

2. ทั่วไป/สนับสนุน

22

คน

-

คน
คน

ข. ลูกจ้ำงประจำ

ค. พนักงำนรำชกำร

ง. ลูกจ้ำงชั่วครำว

จ. มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง มำช่วยรำชกำร
ฉ. มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง ไปช่วยรำชกำรที่อื่น
ช. มีอัตรำว่ำง ไม่มีคนครอง

คน

1. ข้าราชการ

-

คน

2. ลูกจ้างประจา

-

คน

คน
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6.2 ข้อมูลบุคลำกร จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ
ก. ครูผู้สอน

61

คน

ข. เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

- ต่ากว่า ม.6

-

คน

9

คน

9

คน

- ปวช./ม.6

-

คน

-

คน

-

คน

- ปวส./อนุปริญญา

-

คน

8

คน

8

คน

- ปริญญาตรี

38

คน

3

คน

41

คน

- ปริญญาโท

3

คน

-

คน

3

คน

- ปริญญาเอก

-

คน

-

คน

-

คน

41

คน

20

คน

61

คน

รวม

รวม

รวม

6.3 ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด จำแนกตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
ก. ครูผู้สอน

ข. เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

- จ้างด้วยงบบุคลากร

-

คน

-

คน

-

คน

- จ้างด้วยงบดาเนินงาน

-

คน

-

คน

-

คน

- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน

19

คน

21

คน

40

คน

- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) -

คน

-

คน

-

คน

- จ้างด้วยเงินอื่นๆ

-

คน

-

คน

-

คน

19

คน

21

คน

40

คน

รวม

รวม

รวม
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6.3.1 ข้ำรำชกำร

รวม

13

คน

(ข้ำรำชกำรครู และข้ำรำชกำรพลเรือน)

วุฒิกำรศึกษำ
(ป.เอก/โท/ตรี..)
แสงอินทร์
ป.โท
สุวรรณขันธ์
ป.ตรี
ภู่สีม่วง
ป.โท
เส็งหนองแบน
ป.โท
แสนล้อม
ป.ตรี
นิยมไทย
ป.ตรี
ปงจันตา
ป.ตรี
ดวงมณี
ป.ตรี
สัมฤทธิ์รินทร์
ป.ตรี
ปัตโชติชัย
ป.โท
บัวผัน
ป.ตรี
ดีเสริมชัย
ป.ตรี
ชื่นวิเศษ
ป.ตรี

ชื่อ – สกุล
1.นางสุภาณี
2. นายวีระศักดิ์
3. นางจิราพร
4. นางสาวศิรินันท์
5. นายธีรศักดิ์
6. นายพีระวัส
7. นายคณิน
8. นางสาวแก้วใจ
9.นายสันทัด
10.นายจุลศักดิ์
11.นางอรอุมา
12.นางสาวกัลป์จรีย์
13.นายนิราศ
6.3.2 พนักงำนรำชกำร

รวม

ชื่อ – สกุล
1. นายธวัชชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีสรุ ชัย
3. นายชัชวาลย์
4. นางสาวจริยาภรณ์
5. นางสายสุนีย์
6. นางปัฐมาพร
7. นายอนาวิน
8. นางประภัสสร

นกแก้ว
สีทอง
ผิวผ่อง
ป้องคา
อยู่เย็น
น้อยบัว
กุลวงษ์
โตค้างพลู

8
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คน

วุฒิกำรศึกษำ
(ป.เอก/โท/ตรี..)
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ปฏิบัติหน้ำที่
สอนวิชำ
สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
แผนกวิชาบัญชี
หัวหน้างานการเงิน/บุคลากร
แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานทะเบียน
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาบัญชี
หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานวิจัยฯ/งานสื่อฯ
แผนกวิชาเทคโนโลยีฯ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีฯ
แผนกวิชาสามัญ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
แผนกวิชาสามัญ
หัวหน้างานวิทยบริการห้องสมุด
แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างานปกครอง
(ทำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป)
ปฏิบัติหน้ำที่
สอนวิชำ
สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป
แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างานพัสดุ
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
หัวหน้างานความร่วมมือ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาสามัญ
หัวหน้าหลักสูตร/ประกันคุณภาพ
แผนกวิชาสามัญ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
แผนกวิชาบัญชี
หัวหน้างานกิจกรรม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
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6.3.3 ลูกจ้ำงชั่วครำว

รวม

ชื่อ – สกุล
1. นายณรงค์ศักดิ์
2. นายอิทธิพัทธ์
3. นายวิโรจน์
4. นายนิรันดร
5. นางสาวสุธาสินี
6. นางสาวคนึงนิจ
7. นายสุขวัฒน์
8. นางสาวรุ่งนภา
9.นายอานวย
10.นางณิชารีย์
11.นายจิรภัทร
12.นายนเรศ
13.นายวิชัย
14.นายณัฐสิทธิ์
15.นายอนุรักษ์
16.นายลัทธวุฒิ
17.นายณรงค์
18.นายเดชนรินทร์
19.นางสาวธีติมา
20.นายสุรัตน์
21.นายไวยุเวก
22.นางสาวนิภาพร
23.นายมนตรี
24.นางสุทธิกานต์
25.นางสาวชนะวรรณ
26.นางสาวทิพวรรณ
27.นางสาววัชราภรณ์
28.นางสาวนิตยา
29.นางสาวอัญชัญ

สิงห์เถื่อน
จันทร์พุฒ
วาจาตรง
พรหมเดช
สีฤทธิ์
แพ่งกล่อม
ฟักผล
น้อยยม
อินทรโชติ
นิยมไทย
ไชยวงค์
อินทร์ต๊ะ
แก้วคูณ
บุญทอง
ทองเงิน
พุกสว่าง
สิงห์พา
อยู่ข้างแรม
เยินสูงเนิน
เทียนสีม่วง
ระบายเพชร
โพธิ์เงิน
เสมาทอง
ปงจันตา
อยู่ดี
ขามภารา
หมื่นนาอาน
บัวงาม
ดาดวง

40

คน

วุฒิกำรศึกษำ
(ป.เอก/โท/ตรี..)
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
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(ทำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป)
ปฏิบัติหน้ำที่
สอนวิชำ
สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงานปกครอง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยงานวัดผลประเมินผล
แผนกวิชาบัญชี
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
แผนกวิชาบัญชี
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนฯ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
ผู้ช่วยงานทะเบียน
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
ครูแผนกช่างไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
แผนกวิชาสามัญ
ครูแผนกสามัญ
แผนกวิชาสามัญ
ครูแผนกสามัญ
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
ครูแผนกช่างไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาสามัญ
ครูแผนกสามัญ
เจ้าหน้าที่บริหารทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการ
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2563 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ชื่อ – สกุล
30.นายชั้น
31.นายพูนสุข
32.นายเชิดศักดิ์
33.นายประจวบ
34.นายไตรรัตน์
35.นายสุชาติ
36.นายสันต์
37.นางภิรมย์เธียร์
38.นางน้าอ้อย
39.นายอาไพ

แย้มแจ๋ว
เพียรสูงเนิน
คาสี
เขียวอ่อน
กุนาคา
รักเมือง
ก้อนสันทะ
ทัพทวี
อิสรางคูณ
เพ็ชรดี

วุฒิกำรศึกษำ
(ป.เอก/โท/ตรี..)
ป.4
ม.3
ป.6
ป.6
ปวช.
ป.6
ป.6
ปวท.
ป.6
ป.6

สอนวิชำ
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ปฏิบัติหน้ำที่
สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
แม่บ้าน
แม่บ้าน
พนักงานขับรถ
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ
จำนวนนักเรียน นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ / ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

975

คน

หน่วย : คน
ภำคเรียนที่ 2/2562

ประเภทวิชำ/สำขำ

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวมทั้งสิ้น

ปีที่ 2

ปีที่ 3

รวม

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวม

284

206

207

697

143

149

278

975

116

67

59

242

51

35

86

328

- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง

46

40

62

148

22

23

45

193

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

46

32

25

103

24

34

58

161

33

34

44

111

24

22

46

157

-

-

17

17

-

-

-

17

43

33

-

76

28

15

43

119

รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์

2. ประเภทวิชาพาณิยชกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2563 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ปีที่ 1
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2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

ทั้งปีกำรศึกษำ (2562)

รวมทั้งสิ้น
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คน

เป้ำหมำยจำนวนนักเรียน นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 (ปีต่อไป)
1. หลักสูตรในระบบ / ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

902

คน

หน่วย : คน
ภำคเรียนที่ 1/2563

ประเภทวิชำ/สำขำ

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวมทั้งสิ้น

ปีที่ 2

ปีที่ 3

รวม

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวม

240

284

206

730

100

149

249

979

80

116

67

263

20

51

71

334

- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง

40

46

40

126

20

22

42

168

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

40

46

32

118

20

24

44

162

40

33

34

107

20

24

44

151

-

-

-

-

-

-

-

-

40

43

33

116

20

28

48

164

รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์

2. ประเภทวิชาพาณิยชกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2563 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
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งบหนารายจายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
แหลงคาใชจาย
รายการ

ปวช.

ก. แผนงานจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
1. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา อาชีวศึกษา
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือนคาจางประจํา
เงินเดือน 12 อัตรา
เงินประจําตําแหนง
คาจางชั่วคราว
พนักงานราชการครู
8 คน
ครูจางสอนรายชั่วโมง 18 คน
เจาหนาที่จางวุฒิ ป.ตรี 3 คน
เจาหนาที่จางวุฒิ ปวส. 9 คน
นักการ + แมบาน + ยาม 9 คน
พนักงานขับรถ
1 คน
2. งานจัดการศึกษาวิชาชีพ
2.1 งบดําเนินการและงบอุดหนุน
คาตอบแทน
คาสอนนอกเวลาราชการ (ขาราชการ + พนักงานราชการ)
คาสอนนอกเวลาราชการ (ครูจางสอน)
คานอกเวลาปฏิบัติการยาม + นักการ + แมบาน
คาธุรการ
คาใชสอย
คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พักและ คาพาหนะ
100,000
คาซอมแซมยานพาหนะ
30,000
คาซอมแซมสิ่งกอสราง
20,000
คาซอมแซมครุภัณฑ
20,000
คาจางเหมาบริการ
คาวัสดุโฆษณา
คาใชสอยอื่นๆ
คาวัสดุ (สผ.1)
สาขางานยานยนต
100,000
สาขางานไฟฟากําลัง
55,000
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
60,000
สาขาวิชาการบัญชี
35,000
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
53,000
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ
29,000
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
35,000
วัสดุฝกระยะสั้น
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
50,000
วัสดุยานพาหนะ
20,000
วัสดุกอสราง
15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุไฟฟาวิทยุ
10,000
วัสดุงานบานงานครัว
30,000
วัสดุคาถายเอกสาร
5,000
รวมยกไป
727,000

ปวช.
สาธารณูปโภค

ปวส.

ระยะสั้น

บกศ.

อุดหนุน
จัดการเรียนการสอน

อุดหนุน
ทวิศึกษา
งบรายจายอื่น
เรียนฟรี 15 ป ลดเวลาเรียน

2,313,360
385,560
1,065,960
963,900
118,440

รวม

2,313,360
385,560
1,065,960
963,900
118,440

153,000

153,000
81,000
-

81,000

280,000
30,000
50,000
30,000

380,000
60,000
70,000
50,000

30,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

130,000
65,000
70,000
45,000
63,000
39,000
45,000

60,000
50,000
20,000
20,000
10,000
10,000
30,000
914,000

150,000
150,000
200,000

-

350,000

4,847,220

-

150,000

120,000
100,000
40,000
185,000
10,000
220,000
60,000
5,000
6,988,220
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แหลงคาใชจาย
รายการ
ยอดยกมา
คาสาธารณูปโภค

ปวช.
สาธารณูปโภค
727,000
ปวช.

คาไฟฟา
คาน้ําประปา
คาโทรศัพท
คาไปรษณีย
คาอินเตอรเน็ต
2.2 งบลงทุน
2.2.1 คาครุภัณฑ
- ครุภัณฑสนับสนุนทางการศึกษา
2.2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
2.3 งบเงินอุดหนุน
2.3.1 เงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐ
2.3.2 ทุนการศึกษา
2.3.3 โครงการคูขนานทวิศึกษาโรงเรียนมัธยม
2.4 งบโครงการเรียนฟรี 15 ป
2.4.1 คาหนังสือ
2.4.2 คาเครื่องแบบ
2.4.3 คาอุปกรณการเรียน
2.4.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.5 งบรายจายอื่น ๆ
คาสิ่งแวดลอม
คาสารสนเทศ
สํารองจายฉุกเฉิน-บกศ.
25,000
3. ฝายบริหารทรัพยากร
งานประชาสัมพันธ
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเอกสาร
โครงการจัดซื้อกลองถายรูป
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
งานอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุงลานจอดรถรับ - สงนักเรียน
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ นร. (ตีเสนจอดรถ)
โครงการถมดินปรับระดับพื้นหลังตึกบริหารธุรกิจ
โครงการตอเติมหลังคากันสาดหนาอาคารโดมฯ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนารั้ววิทยาลัย
งานทะเบียน

ปวส.
914,000

ระยะสั้น

อุดหนุน
ทวิศึกษา
งบรายจายอื่น
จัดการเรียนการสอน เรียนฟรี 15 ป ลดเวลาเรียน
350,000 4,847,220
- 150,000
บกศ.

-

284,500
3,000
4,500
8,000

อุดหนุน

800,000

รวม
6,988,220
1,084,500
3,000
4,500
8,000
220,000

220,000

2,000,000

40,000

975,400
320,760
224,342
463,315

65,000

975,400
320,760
224,342
463,315

50,000

90,000

123,000
20,000

123,000
20,000

200,000

200,000

4. ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษฯ
งานปกครอง
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โครงการปองกันการทะเลาะวิวาท
โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติด
งานแนะแนวและจัดหาอาชีพ
โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาและมีงานทํา
1,000
โครงการครูแนะแนวชั้นเรียนในฝน
1,000
โครงการแนะแนวศึกษาตอ
3,000
โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
3,000
2,000
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
รวมยกไป
762,000

300,000

979,000

-

1,713,000

4,847,220

3,000
1,000
3,000

3,000
1,000
3,000

1,990,817

1,000
1,000
3,000
3,000
2,000
10,742,037

- 2,240,000
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แหลงคาใชจาย
รายการ
ยอดยกมา
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โครงการตรวจสุขภาพประจําป
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑยา
งานครูที่ปรึกษา
โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา
โครงการประชุมผูปกครอง
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/62
โครงการประกวดรองเพลง (อิเล็กฯ)

ปวช.
สาธารณูปโภค
762,000
300,000
ปวช.

ปวส.
979,000

ระยะสั้น

บกศ.
-

1,713,000

อุดหนุน

อุดหนุน
ทวิศึกษา
งบรายจายอื่น
เรียนฟรี 15 ป ลดเวลาเรียน
4,847,220 1,990,817
- 2,240,000

1,000

10,742,037
1,000
30,000

30,000
5,000
5,000

2,000
2,000
3,000
3,000
30,000
20,000
3,000
3,000
28,000

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช (เทคโน)

โครงการฝกอบรมมารยาทการเขาสังคม (บัญชี)
โครงการปองกัน และแกไขปญหาโลกเอดส (ไฟฟา)

โครงการกีฬาสีภายในเขียว เหลืองเกมสป 2562
โครงการรับประกาศนียบัตร ป 2562
โครงการวันคริสมาส (สามัญ)
โครงการวันปใหม 2563
กิจกรรมเขาคายลูกเสือ
โครงการรณรงคและปองกันการลดอุบัติเหตุ (ชางยนต)

2,000
2,000
3,000
3,000
30,000
20,000
3,000
3,000
28,000
10,000

โครงการคัดเลือกชมรมวิชาชีพดีเดนประจําป 2563

โครงการเปดประชุม อวท./แขงขันทักษะพื้นฐาน
โครงการคายอาสาพี่ใหนอง
โครงการพัฒนา อวท. ระดับสถานศึกษา
โครงการประชุม อวท. ระดับ อศจ./ภาค/ชาติ 62
โครงการประชุมเตรียมความพรอม ภาค/ชาติ 2562

โครงการวันปยมาหาราช
โครงการวันลอยกระทง
โครงการวันพอแหชาติ/โครงการวันดินแหงชาติ
โครงการวันครู ทําบุญตักบาตร
ภาคเรียนที่ 1/63
กีฬาอาชีวะเกมสระดับสถานศึกษา/อศจ./ภาค
โครงการแขงขันวงดนตรีโฟลคซอง (อิเล็กฯ)
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมในและนอกสถานที่
โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย (ชางยนต)
โครงการสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน(บัญชี)
กิจกรรมเขาคายลูกเสือ
โครงการปฐมนิเทศสมาชิก อวท. 2563
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ
โครงการเรารักปา ปารักเรา (อนุรักษพันธุกรรม
โครงการวันไหวครู 2563
โครงการวันสถาปนาวิทยาลัย 2563
โครงการแหเทียนจํานําพรรษา
โครงการวันแมแหงชาติ
โครงการรณรงคเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
5. ฝายแผนงานและความรวมมือ
งานศูนยขอมูล
โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปดภายใน
ปรับปรุงระบบเครือขายไรสาย วิทยาลัยการ
งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ
โครงการบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
รวมยกไป

รวม

จัดการเรียนการสอน

3,000
10,000
5,000
15,000
15,000
15,000
2,000
10,000
2,000

3,000
10,000
5,000
15,000
15,000
15,000
2,000
10,000
2,000
-

2,000
2,000
2,000

2,000
2,000
2,000
10,000

2,000
30,000
2,000
2,000
5,000
25,000
15,000
20,000
2,000
2,000
2,000

2,000
30,000
2,000
2,000
5,000
25,000
15,000
20,000
2,000
2,000
2,000

50,000
50,000

763,000

300,000

979,000

-

1,743,000

4,847,220

2,274,817

50,000
- 2,320,000

13,227,037

ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน หนา 23

แหลงคาใชจาย
รายการ
ยอดยกมา
6. ฝายวิชาการ
งานวัดผลและประเมินผล
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2562
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ปวช.
สาธารณูปโภค
763,000
300,000
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

979,000

บกศ.
-

1,743,000

อุดหนุน

อุดหนุน
ทวิศึกษา
งบรายจายอื่น
เรียนฟรี 15 ป ลดเวลาเรียน
4,847,220 2,274,817
- 2,320,000

2,000
11,000
11,000
20,000

โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนฝกประสบการณในสถานประกอบการ
โครงการออกนิเทศนักเรียนฝกประสบการณในสถานประกอบการ

โครงการพัฒนาผูเรียนเพื่อเตรียมความพรอมสูตลาดแรงงาน

13,227,037

2,000

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนฝกประสบการณในสถานประกอบการ

งานวิทยบริการและหองสมุด
โครงการปรับปรุงงานวิทยบริการและหองสมุด
งานสื่อการเรียนการสอน
โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดย
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ./ภาค/
โครงการนิทรรศการวิชาการ วก.ชนแดน (Open
โครงการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน
โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผูเรียน

รวม

จัดการเรียนการสอน

20,000
6,000

20,000
2,000

30,000
50,000

30,000
70,000

100,000

100,000

2,000

โครงการทดสอบมาตรฐานการศึกษา v-net
โครงการอบรมคูมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ

2,000

โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูหลักปรัชญา
200,000
300,000

โครงการสงเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพใหกับผูเรียน(ลดเวลเรียน)

โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาทวิศึกษาฯ
แผนกวิชาชางยนต

200,000
300,000

แผนกวิชาไฟฟากําลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส
โครงการจัดหาครุภัณฑทันสมัยเพื่อใชการเรียน

480,000
77,000

โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในวิทยาลัยฯ

แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาปรับปรุงระบบไฟและโตะคอมพิวเตอรหองปฏิบัติการคอมฯ
พัฒนาปรับปรุงกระจกและมานบังแดดหองปฏิบัติการคอมฯ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
โครงการจัดทําตะแกรงกันนกพิราบในแผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญ
โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษระดับเริ่มตนสําหรับบุคลากร
รวม
785,000
300,000

70,000
50,000
50,000

979,000

-

2,300,000

4,847,220

2,454,817

5,000
500,000 2,537,000

14,703,037
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สวนที่ 3
3.1 ประมาณการรายรับ - รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปตอไป)
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

1. ประมาณการรายรับ

20,911,182 บาท

ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปปจจุบัน
1,245,664 บาท
- รายรับ
2,358,065.33 บาท
ข. เงินงบประมาณ ป 2560 (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ
งบบุคลากร
2,365,770 บาท
งบดําเนินงาน
3,224,100 บาท
งบลงทุน
2,000,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น

3,603,729.81 บาท

17,307,452 บาท

4,944,062 บาท
4,773,520 บาท

2. ประมาณการรายจาย
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ครุภัณฑหองปฏิบัติการกราฟก
- ครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
งบเงินอุดหนุน
- คาจางครูจางสอนและเจาหนาที่
- เงินเรียนฟรี 15 ป
งบรายจายอื่น
- โครงการประจําปงบ 2563
บกศ.
- จัดซื้อครุภัณฑ

14,703,037 บาท
1,764,000
300,000
1,000,000
1,000,000
4,847,220
2,454,817
1,037,000
2,300,000

2,064,000 บาท
บาท
บาท
2,000,000 บาท
บาท
บาท
7,302,037 บาท
บาท
บาท
1,037,000 บาท
บาท
2,300,000

คํานํา
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ ชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณนี้
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 ขึ้นนี้ ไดผานการพิจารณาไตรตรองจากคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว โดยมุงหวังสนองตอบการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
(สมศ.) เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานอาชีวศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ทั้งการบริหารงานและการ
จัดการเรียนการสอนมากที่สุด สําหรับโครงการที่ไดผานการพิจารณาแตละโครงการมุงเนนการใชงบประมาณ
เทาที่จําเปนใหบังเกิดผลที่เปนรูปธรรม มีผลงานชัดเจนกอใหเกิดผลในการพัฒนาของผูเรียนและยังความ
เจริญกาวหนาของสถานศึกษาเปนสําคัญ ขอมูลที่ปรากฏรวบรวมจากแหลงตางๆ คือ ฝายบริหารทรัพยากร
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝายวิชาการ และฝายแผนงานและความรวมมือ
ทายนี้ งานวางแผนและงบประมาณ ขอขอบคุณในความรวมมือของ ฝายบริหาร หัวหนา
แผนก หัวหนางาน และบุคลากรที่เกี่ยวของ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2563
ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและผูที่สนตามสมควร
งานวางแผนและงบประมาณ
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

สารบัญ
เรือ่ ง/รายการ

หนา

1. สวนที่ 1 บทนํา

1

2. สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพชนแดน

7

3. งบหนารายจายตามแผนงาน/โครงการเพื่อเขาแผนปฏิบัติการประจําป 2563

20 – 23

4. สวนที่ 3 ประมาณการรายรับ – รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปตอไป)

24

5. สรุปงบประมาณโครงการแผนกวิชา 7 แผนกวิชาเพื่อเขาสูแผนฯ ป 63
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- ภาพกิจกรรมของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน

