
 
 

 

 
  



 
 

 

 
 

ค ำน ำ 

 รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจ าปีการศึกษา 2564
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็น
เอกสารรวบรวมข้อมูลเผยแพร่ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปข้อง
สถานศึกษา ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลบุคคลกร ข้อมูลนักเรียน ,นักศึกษา  
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 อนึ่ง งานข้อมูลสารสนเทศ ขอขอบคุณหน่วยงานและองค์กรต่างๆตลอดจนบุคคลกรของทุกฝ่าย 
ภายในวิทยาลัย ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างดี     
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ข้อมูลสถำนศึกษำ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
   มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางจัดการศึกษาวิชาชีพที่ทันสมัย เพื่อผลิตก าลังคนคุณภาพใน ศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 
1. เพื่อยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพและการจัดการทรัพยากรให้

มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. เพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ อย่าง
หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

3. เพื่อผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะวิชาชพี
เชี่ยวชาญ มีทักษะในสตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นคน
ดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

เป้ำประสงค์ (Goal) 
1. เพื่อยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพและการจัดการ ทรัพยากรให้

มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. เพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

3. เพื่อผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่มี สมรรถนะ
วิชาชีพเชี่ยวชาญ มีทักษะในสตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกลุ่มประชาคมอาเซียน 
เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

ปรัชญำของวิทยำลัย 
 “ทักษะดี คุณธรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีมาตรฐานสากล” 

อัตลักษณ์ของวิทยำลัย 
“เป็นคนดี มีทักษะสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม”  
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เจดีย์ประจ ำวิทยำลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าบางปะกง ในพื้นที่ของวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์     
(วัดเมือง)  บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัยฯ  มีองค์เจดีย์   ซึ่งมีมานานก่อนหน้าที่จะสร้างวิทยาลัยฯ  องค์เจดีย์
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 มีลักษณะที่เรียกว่า “ทรงระฆัง”  เพื่อใช้บรรจุอัฐิ ของพระยาวิเศษฤาไชย (ช้าง)  
ซึ่งขณะนั้นท่านด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองฉะเชิงเทรา  พระยาวิเศษฤาไชย   เดิมชื่อ  ช้าง  มีน้องชายร่วม บิดา
มารดาเดียวกัน  ชื่อเสือ สืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองเก่า  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ในสมัยรัชกาล พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่  3)  ได้รับราชการเป็นหลวงจ่าเมือง  ครั้นถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่  4)  ได้รับเป็นพระก าภูภักดี  รับราชการมีความดี  ความชอบ  ได้เลื่อนยศเป็น
พระพนมสารณรินทร์พระยาวิเศษฤาไชยเจ้าเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งแต่  ณ วันขึ้น 5ค่ า  เดือน 8ปีมะเส็งเอกศก  
ศักราช  1213ส าหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงพระยาวิเศษฤาไชย  ค้นพบบนจารึกแผ่นเงินที่เก็บ
รักษาไว้ในองค์พระเจดีย์  ของวัดเจดีย์  อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา  ปัจจุบันเจดีย์องค์นี้  เป็นที่เคารพสักการะ
ของเราชาวอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
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ข้อมูลเกี่ยวกับวทิยำลัย 
  ที่อยู่ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เลขที่ 154 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รหัสไปรษณีย์ 24000 
  โทรศัพท์ 0-3851-1142  โทรสาร 0-3851-3863 
  E-mail webmaster@cvc-cha.ac.th  Website www.cvc-cha.ac.th 
  ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2481 โดยกรมอาชีวศึกษาร่วมกับจังหวัด
ฉะเชิงเทราได้เปิดโรงเรียนประถมช่างทอผ้า มีนายเสียง จันทรวราฑิตย์ เป็นครูใหญ่ การเรียนการสอนได้
ด าเนินการและเปลี่ยนแปลงมาตามล าดับ ดังนี้ 
                พ.ศ. 2487 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเย็บเสื้อผ้า รับผู้ส าเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตร
ช่างเย็บเสื้อผ้าจบแล้วได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น 
  พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีฉะเชิงเทรา เปิดสอน 
  -  ประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น (ม.3) 
  -  ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
  -  ประโยคมัธยมศึกษาชั้นสูง (เรียนต่อจาก ม. 6 อีก 3 ปี) 
  พ.ศ. 2507 โรงเรียนการช่างสตรีฉะเชิงเทรา เข้าอยู่ในโครงการยูนิเซฟ             
 เปิดสอน 4 แผนก คือ 
  -  แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ 
  -  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
  -  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
  -  แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม (ไม้,หนัง,ทอ) 
  พ.ศ. 2511 ได้รับเงินงบประมาณ 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ให้สร้าง
อาคารเรียนและห้องพยาบาล (อาคาร 2) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น   
  พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
  พ.ศ. 2519 โรงเรียนอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรารวมกับโรงเรียนการช่างฉะเชิงเทรา ได้รับ
การยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2519 (เดิม) เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาเขต 2 โดยขยายการศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง เปิดสอน 2 คณะวิชา ได้รับเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท (หน่ึงล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้สร้าง
อาคารเรียนและส านักงานคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 3) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 
จ านวน 1 หลัง 
  พ.ศ. 2520  เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
  พ.ศ. 2521   เปิดสอนระดับ ปวช. 20 หลักสูตร 1 ปี 
  พ.ศ. 2523  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาเขต 2 แยกวิทยาเขตเป็นวิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
  พ.ศ. 2525  เปิดสอนระดับ ปวส.   
                         - สาขาวิชาเลขานุการ   
                         - สาขาวิชาการบัญชี 
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  พ.ศ. 2526  เปิดสอนระดับ ปวช. เพิ่มเติมเป็น 4 ประเภทวิชา 
         -สาขาวิชาพณิชยการ 
         -สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
         -สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
         -สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
         และได้รับเงินงบประมาณ 4,750,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ให้สร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคาร 1) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 1 หลัง  
  พ.ศ. 2527  เปิดสอนระดับ ปวช. เพิ่มเติม 
         - สาขาวิชาการบัญชี 
         - สาขาวิชาเลขานุการ 
         - สาขาวิชาการขาย 
        เปิดสอนระดับ ปวส. เพิ่มเติม 
                - สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
         - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
         - สาขาวิชาการตลาด 
         - สาขาวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ 
        เปิดสอนระดับ ปวท. เพิ่มเติม 
         - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
         - สาขาวิชาการบัญชี 
  พ.ศ. 2529  เปิดสอนระดับ ปวท. เพิ่มเติม 
         - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
  พ.ศ. 2530  เปิดสอนระดับ ปวส. เพิ่มเติมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                
  (แทนแผนกวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศซึ่งไม่มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน) ได้รับเงินงบประมาณ 4,000,000 
บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และใช้เงินบ ารุงการศึกษามาสมทบ 2,510,841 บาท รวมเป็นเงิน 6,510,841 บาท (หก
ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ให้สร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์และส านักงาน (อาคาร 4) 
มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จ านวน 1 หลัง   
  พ.ศ. 2534  ได้รับเงิน 10,700,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และเงินงบประมาณ 
4,000,000 บาท และเงินบ ารุงการศึกษา 6,700,000 บาท) ให้สร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปกรรม 
(อาคาร 5) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จ านวน 1 หลัง 
  พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับ ปวช. เพิ่ม จ านว 1 แผนก แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ และได้รับ
งบประมาณ 16,650,000 บาท (สิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้สร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะคหกรรมศาสตร์ (อาคาร 6) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น จ านวน 1 หลัง   
  พ.ศ. 2539 เปิดสอนระดับ ปวช. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาการโรงแรม 
  พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับ ปวส. ภาคสมทบ และ ระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี สาขาวิชา
ธุรกิจค้าปลีก 
  พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาพาณิชยศิลป์ และระดับ ปวส. สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ (ม.6)   
  พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับ ปวช. (ทวิภาคี) สาขาธุรกิจอุตสาหกรรม 



5 
 

 

  พ.ศ. 2546 เปิดสอนระดับ ปวส. (ทวิภาคี) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   (เบเกอรี่) 
  พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระดับ ปวช. สาขา
งานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
  พ.ศ. 2561 เปิดสอนระดับ ปริญญาตรี ภาคพิเศษต่อเน่ือง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
  กำรจัดกำรศึกษำ 
  หลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จ ำนวน 4 ประเภทวิชำ 

1.  ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
    1.1 สาขาวิชาการบัญชี 
    1.2 สาขาวิชาการตลาด 
    1.3 สาขาวิชาการเลขานุการ 
    1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    1.5 สาชาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
 2. ประเภทวิชำคหกรรม 
    2.1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
    2.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
    2.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 3. ประเภทวิชำศิลปกรรม 
     3.1 สาขางานการออกแบบ 
     3.2 สาขางานวิจิตรศิลป์ 
     3.3 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 4. ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
     4.1 สาขาวิชาการโรงแรม 
 

 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) จ ำนวน 4 ประเภทวิชำ 
 1. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 
     1.1 สาขาวิชาการบัญชี 
     1.2 สาขาวิชาการตลาด 
     1.3 สาขาวิชาการเลขานุการ 
     1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     1.5 สาขาวิชาการจัดการส านักงาน   
 2. ประเภทวิชำคหกรรม 
     2.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
     2.2 สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม 
 3. ประเภทวิชำศิลปกรรม 
     3.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 4. ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
     4.1 สาขาวิชาการโรงแรม  
 หลักสูตรปริญญำตรี  ภำคพิเศษ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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4.2  ข้อมูลด้านอาคาร สถานที่ 
 ชื่อสถำนศึกษำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 ชื่อภำษำอังกฤษ Chachoengsao Vocational College 
 ที่ตั้งสถำนศึกษำ เลขที่ 154  ถนนมรุพงษ์  ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 โทรศัพท ์ 0-3851-1142 
 โทรสำร  0-3851-3863 
 เว็บไซต ์ www.cvc-cha.ac.th 
 อีเมล์  webmaster@cvc-cha.ac.th 
เน้ือที่ของสถำนศึกษำ 
  6 ไร่ 2 งาน 34.22 ตารางวา 
 มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น  6   หลัง    ได้แก่ 
 1.  อาคาร 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ   จ านวน   4  ชั้น   1  หลัง    
 ห้องเรียน  15  ห้องห้องพักครู  6  ห้อง  ห้องน้ า   4  ห้อง 

2.  อาคาร 2 อาคารวิทยบริการจ านวน   4 ชั้น 1  หลังห้องพักครู   10  ห้อง ห้องน้ า   3  ห้อง  
 3.  อาคาร  4 อาคารเรียนและปฏิบัติการจ านวน   4  ชั้น    1 หลัง ห้องเรียน  12  ห้อง   
ห้องประชุม  3  ห้องห้องพักครู   10  ห้อง  ห้องน้ า  4  ห้อง 
 4.  อาคาร  5 อาคารเรียนและปฏิบัติการ จ านวน   5  ชั้น   1  หลัง ห้องเรียน  18  ห้อง  
ห้องพักครู  9  ห้อง ห้องน้ า  8 ห้อง 
 5.  อาคาร 6 อาคารปฏิบัติการคณะคหกรรมศาสตร์ จ านวน   6  ชั้น    1  หลัง   
ห้องเรียน 13 ห้อง ห้องพักครู  13 ห้องห้องน้ า 22 ห้อง 
 6.  อาคาร7 อาคารปฏิบัติการอาหาร จ านวน   2   ชั้น    1  หลัง 

สีประจ ำวิทยำลัย  น้ าเงิน - แสด 

ดอกไม้ประจ ำวิทยำลัย ดอกพุทธรักษา 
เพลงมำร์ชของสถำนศึกษำ 
 อาชีวะ           ฉะเชิงเทรา     งามสง่า   แหล่งศึกษา  วิชาชีพ  ทันสมัย 
 สอนดรุณ คุณธรรม       ประจ าใจ   มีวินัย ใฝ่ศึกษา มุ่งท าดี  ศิลปะ คหกรรมงาม  
 เป็นเลิศธุรกิจ     แจ่มบรรเจิด   เป็นศักดิ์ศรี นวัตกรรม       งามเลิศ ใ น ป ฐ พี   พ ร ะ เ จ ดี ย์ สู ง
 ตระหง่าน เชิดชูตา         น้ าเงินแสด แผดกล้า ท้าตะวัน ด้วยจิตผูกพัน          
 อบอุ่น  อารักขาอาชีวะ เกริกเกียรติ  การกีฬาวิวัฒนา ก้าวหน้า มุ่งสร้างตน 
 ศีลธรรม ประจ าใจ อันใสสด      จึงงามงด เลื่องชื่อ ทุกแห่งหน 
 สถาบัน การศึกษา เพื่อปวงชน  แหล่งสร้างตน อาชีวะ ฉะเชิงเทรา 
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เกียรติประวัติและควำมภำคภมูิใจ 
พ.ศ. 2556    รำงวัลระดับภำค กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย   
 ระดับภำค ตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร ณ  โรงแรมสตำร์  จังหวัดระยอง 
 ประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ 
 1.  รางวัลที่ 2  การแข่งโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ ปวส. 
 2.  รางวัลที่ 3  การแข่งขันทักษะ“The Maketing Challenge” ระดับ ปวช 

 ประเภทวิชำคหกรรม 
 สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ 
 1.  รางวัลที่  2  การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จากธรรมชาติจัดลงภาชนะ ระดับ ปวช. 
 2.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที่ระลึกส าหรับตกแต่งบ้าน ระดับ ปวส. 

ประเภทวิชำศิลปกรรม 
 สำขำวิชำศิลปกรรม/สำขำวิชำกำรออกแบบ/สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก 
 1.  รางวัลที่ 3  การแข่งขันทักษะการวาดสีน้ าหุ่นนิ่ง  ระดับ ปวช. 
 2.  รางวัลที่ 2  การแข่งขันทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ผลไม้แปรรูประดับปวช. 

 ทักษะพ้ืนฐำน 
 1.  รางวัลที่ 2  ทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public  
                Speaking Contest) 
 2.  รางวัลที่ 2  ทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ(Demonstration Contest) 
 3.  รางวัลที่ 2  การแข่งขันทักษะการร้องเพลงไทยสากล (สตริง) หญิง 

รำงวัลระดับจังหวัด/ชุมชน 
 1.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ระดับ ปวช. 
 2.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ ปวส. 
 3.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช. 
 4.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช. 
 5.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 
 6.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะ “The Maketing Challenge” ระดับ ปวช 

ประเภทวิชำคหกรรม 
 สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 
 1.  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารว่างไทยหรือย าและอาหารจานหลัก      
               ระดับ ปวช. 
 2.  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารและแสดงอาหารโดยใช้วัตถุดิบหลัก 

สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ 
 1.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จากธรรมชาติจัดลงภาชนะ  
                ระดับ ปวช. 
 2.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที่ระลึกส าหรับตกแต่งบ้าน ระดับ ปวส. 
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ประเภทวิชำศิลปกรรม 
 สำขำวิชำศิลปกรรม/สำขำวิชำกำรออกแบบ/สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก 
 1.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการวาดภาพเหมือน ระดับ ปวช. 
 2.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการวาดสีน้ าหุ่นนิ่ง  ระดับ ปวช. 
 3.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ผลไม้แปรรูป 
               ระดับ ปวช. 
 4.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะงานออกแบบ 2DAnimation ภายใต้แนวคิด    
                (Concept) เชิญชวนเรียนอาชีวะระดับ ปวส. 

 ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ/สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 1.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการออกแบบ Web Page ระดับ ปวส. 
 2.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะประกวด Animation ระดับ ปวส. 

 ทักษะพ้ืนฐำน 
 1.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public  
                Speaking Contest) 
 2.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน   
 3.  รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest) 
 4.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันประกวดการเล่านิทานพื้นบ้าน 
 5.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการร้องเพลงไทยสากล (สตริง) หญิง 
 6.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง 
 7.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการประกวดดนตรีไทย (ขิม) “ประเภทเดี่ยว” 
 8.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการประกวดดนตรีไทย (ระนาด) “ประเภทเดี่ยว” 

 กำรแข่งขันทักษะกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 1.  ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (น้ ายาปรับผ้านุ่มมะละกอชีวภาพ) 
 2.  ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2557 รำงวัลระดับชำติ 
 1.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน การประกอบอาหารจากข้าวกล้อง ในงาน  
               "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" 73 ปีอาชีวะสร้างชาติ ณ ส านักงาน 
                คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง กีฬามวลสากลหญิง จ านวน 1 เหรียญทอง ในการ แข่งขัน
      กีฬาระดับชาติ  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3.  รางวัลดีเด่น อันดับ 5  การแข่งขันโปรแกรมบัญชี Smart Biz  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

4.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับชาติ  ประเภทสถาบันการศึกษาการแข่งขันการ 
      ประกอบอาหารจากข้าวกล้อง  “โครงการความร่วมมือและพัฒนาก าลังคนด้าน อาชีวศึกษา 
  ตอบสนองภาคการผลิตและบริการ  สาขาอาหาร  เมนูข้าวกล้อง”  โดย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
  ประเทศไทย  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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รำงวัลระดับภำค   
 กำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก จังหวัดนครนำยก 
 1.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงจ านวน  2 เหรียญทอง 
 2.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง จ านวน 1  เหรียญทอง 
 3.  รางวัลรองชนะเลิศ  เหรียญเงิน  กีฬามวยไทยสมัครเล่นชาย จ านวน 1 เหรียญ 
 4.  รางวัลรองชนะเลิศ  เหรียญเงิน  ทีมบาสเกตบอลหญิง 
 5.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 บาสเกตบอลชาย (รวมทีมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา) 
 6.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง (รวมทีมวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง) 
 7.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน การประกอบอาหารจากข้าวกล้อง ในงาน "โครงการสานฝัน  
               งานอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 8. รางวัลอันดับ 5 การแข่งขันโปรแกรมบัญชี Smart Biz (ระบบออนไลน์) 

9. รางวัลเหรียญทอง  องค์การมาตรฐาน  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ การประชุมวิชาการ        
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับ     ภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 26 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

10. รางวัลเหรียญทอง  องค์การมาตรฐาน  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
      การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะ 
      วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  ระดับภาค  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ครั้งที่ 26    
      โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2558  รำงวัลระดับชำติ 

1.  รางวัลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 4 ดาว  
2.  รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงจากการร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและ

ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจ าปีการศึกษา 2557 
3.  รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดพิธีกรชาย- หญิง จากการร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ

วิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

 รำงวัลระดับภำค 
กำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำคตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร ครั้งที่ 10 “ปำงสีดำเกมส์” 

1.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาหมากล้อม     
2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาวอลเลย์บอลหญิงระดับภาค 
3.  ศูนย์บ่มเพาะระดับ 4 ดาว ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
4.  รางวัลที่ได้รับจากการร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานภาคตะวันออกและ 
กรุงเทพมหานคร 
5.  รางวัลเหรียญทอง  องค์การมาตรฐาน  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
6.  การแข่งขันทักษะวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 
7.  การแข่งขันทักษะวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชีรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 
8.  การแข่งขันทักษะการออกแบบและตกแต่งกางเกงยีนส์ขายาวชนะเลิศเหรียญเงิน 
9. การแข่งขันทักษะงานออกแบบ 2D Animationปลูกจิตส านึกให้มีความรักชาติ  ศาสนา
พระมหากษัตริย์รองชนะเลิศอันดับ 2  
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10. การแข่งขันทักษะการออกแบบ Web page  รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 
11. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงรองชนะเลิศอันดับ 2 
12. ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 4 ดาว จากการประเมินผลสถานศึกษาที่จัดการ 
อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี สู่ความเป็นเลิศ  
13. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับผลส าเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับดีมาก (ร้อยละ 100) 
14. รางวัลยอดเย่ียม ในการน าเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน เรื่องพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ด้วย 
กระบวนการASEAN WATCH MODEL 

พ.ศ. 2559  รำงวัลระดับภำค 
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน  ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ประจ าปี
การศึกษา 2558  ณ  จังหวัดระยอง 
 1. การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี  รองชนะเลิศอันดับ 3 
 2. การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี   รองชนะเลิศอันดับ 2  
 3. การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  รองชนะเลิศอันดับ 3 
 4. การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเป็นชุด (Set Manu)  รองชนะเลิศอันดับ 5 เหรียญทอง 
 5. การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารชุดแบบตะวันตก (Western Set)  รองชนะเลิศอันดับ 5 
 6. การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น  ชนะเลิศเหรียญทอง 
 7. การแข่งขันทักษะการประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย  รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน 
 8. การแข่งขันทักษะงานออกแบบ  2D Animation (คนดีศรีอาชีวะ)  รองชนะเลิศอันดับ 3 
 9. การแข่งขันทักษะงานออกแบบช้างไทย 3D Animation  ชนะเลิศเหรียญทอง 
 10.การแข่งขันทักษะการวาดภาพคนเหมือน  รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง 
 11.การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)  รอง 
ชนะเลิศอันดับ 6  เหรียญเงิน 
 12.การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง หญิง)   รองชนะเลิศอันดับ 3 
 13.การประกวดรักการอ่านภาษไทยรองชนะเลิศอันดับ 4  เหรียญเงิน 
 14.การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest)  รองชนะเลิศ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง การแข่งขันกีฬาโรงเรียน ธนาคารออมสิน 
ประจ าปี 2559 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 กีฬาบาสเกตบอลชาย การแข่งขันกีฬาโรงเรียน ธนาคารออมสิน 
ประจ าปี 2559 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาบาสเกตบอลชาย การแข่งขันกีฬาสุเหร่าโอเพ่น 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจ าปี 2559 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาบาสเกตบอลชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจ าปี 2559 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจ าปี 2559 
รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ทีม A การแข่งขันกีฬาศรียานุสรณ์ โอเพ่น ครั้งที่ ๑ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ทีม B การแข่งขันกีฬาศรียานุสรณ์ โอเพ่น ครั้งที่ ๑ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง  การแข่งขันกีฬารวมพลังมวลชน 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงรุ่นอายุ 16 ปี การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลบางน้ าเปรี้ยวคัพ  
รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงรุ่นอายุ 18 ปี  การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลบางน้ าเปรี้ยวคัพ  

กีฬำอำชีวะเกมส์ ระดับภำค ครั้งที่ 11 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาหมากล้อมประเภทชายและหญิง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตองประเภทหญิงเดี่ยว 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง 
เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย กีฬาบาสเกตบอลชาย 

พ.ศ. 2560  รำงวัลระดับชำติ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทบริหารธุรกิจ 

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  

ประเภทวิชำคหกรรม 
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น 
2.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย 

ประเภทวิชำศิลปกรรม 
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานออกแบบช้างไทย 3D Animation  
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทักษะการออกแบบตกแต่งภายใน “บู๊ทสินค้างาน OTOP 4 ภาค” 
3.รางวัลอันดับที่ 5 ทักษะงานออกแบบ 2D Animation (คนดีศรีอาชีวะ) 
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทักษะงานออกแบบช้างไทย 3D Animation 
5.รางวัลอันดับที่ 5  ทักษะจิตกรรมสีน้ าหุ่นนิ่ง 
6.รางวัลอันดับที่ 5 ทักษะการวาดภาพเหมือน 
7.รางวัลอันดับที่ 5 ทักษะการออกแบบตกแต่งภายใน “บู๊ทสินค้างาน OTOP 4ภาค” 

กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำน 
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
3.รางวันชนะเลิศอันดับที่ 5 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 
4.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
1.รางวัลอันดับที่ 6 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาระดับชาติ 5 ดาว 
2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผ่านเกณฑการประเมินสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 3 ดาว  
3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผ่านเกณฑการประเมินสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 4 ดาว 
4. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะระเบียบแถว (หญิง) ในงานชุมนุมลูกเสือ

วิสามัญอาชีวศึกษา 
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5. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 หมู่มาตรฐาน ลูกเสือหญิงดีเด่น “รักษ์จิตอาสา” กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะระเบียบแถว (หญิง) ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด 

6. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง กิจกรรมทดสอบก าลังใจ (หญิง) ในงานชุมนุม
ลกูเสือวิสามัญอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด 

7. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 หมู่ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมกองวิชาการงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด 

8. รางวัลรองชนะเลิศกิจกรรมทักษะชีวิต”ในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด 
9. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
10. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
11. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
12. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 
13. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
14. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดระบบบริหารจัดการล้ าดับการส่งงาน (MR.Q) 
15. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 
16. รางวัลชนะเลิศอันดับที1่การประกวดทักษะการน าเสนอขายสินค้า“TheMarketing Challenge” 
17. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP 
18. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย 
19. รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 
20. รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 
21. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
22. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
23. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration 

Contest) 
24. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดมารยาทไทย 
25. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1ประกวดทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท การประกอบ

อาหารไทยชุด พร้อมจ าหน่าย (Thai Set) 
26. รางวัลชนะเลิศอันดับที่1ประกวดทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่

มาตรฐานสากล ประเภท อาหารเพื่อสุขภาพจานหลักประกอบลีลา(Food Healthy Challenge) 
27. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น“อเมซิ่งเที่ยวไทย สไตล์

อาชีวะ” 
28. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดทักษะการวาดภาพสีน้ าหุ่นนิ่ง 
29. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดทักษะประติมากรรม 
30. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ “เทิด

ไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 10” 
31. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดทักษะการออกแบบตกแต่ง หัวข้อ “Food Truck in Thai 

Culture & Food Festival” 
32. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดทักษะการผสมเครื่องดื่ม '- ประเภท Classic Bartender 
33. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดทักษะการผสมเครื่องดื่ม - ประเภท Flair Bartender 
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34. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
35. รางวัลรองชนะเลิศ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ชื่อผลงานค้างปลูกไม้เลื้อยจากท่อพีวีซี 

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
36. รางวัลรองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ชื่อผลงานไส้กรอกหัวปลี Banana Blossom 

Sausage ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
37. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ชื่อผลงานชีสทาร์ตมะม่วงแป้งข้าวกล้อง 

(Brown rice Cheese Tart with Mango) ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
38. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ชื่อผลงานหัตถศิลป์ ถิ่นเมืองจาก ประเภทที่ 

5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป ์
39. รางวัลรองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ชื่อผลงานYanang Tamlung Naman maphraw 

Herb Toothpaste องค์ความรู้ภาษาอังกฤษ 
40. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ชื่อผลงานกระเทียมชีวภาพบรรเทา

อาการหวัด ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

1. รางวัลรองเลิศ ประกวดเครื่องเผามะพร้าวอ่อน 
2. รางวัลรองเลิศชนะ ไข่มุกจากแป้งเม็ดขนุน Chewy tapioca tapioca pearls from jackfruit 

seed flour 
3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดCoriander Yanang Herbal Massage Oil 
4. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1Health Equipment 
5. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
6. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร ์
7. รางวัลชนะเลิศอันดับที่1การประกวดทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ

ภายนอก 
8. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดทักษะการน าเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge 
9. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
10. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 
11. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 
12. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 
13. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
14. รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 การประกวดทักษะการออกแบบและประกอบอาหารมาตรฐานสากล 
15. รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 การประกวดทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 
16. รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 การประกวดทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
17. รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 การประกวดทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
18. รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 การประกวดทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอาร์ตเพื่อการศึกษา 
19. รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 การประกวดทักษะการวาดภาพ (Drawing) 
20. รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 การประกวดทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ 
21. รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 การประกวดทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
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 รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
1. ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
2. ชนะเลิศอันดับที่ 1 สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ

ไทย 
3. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย 
4. ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
5. ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
6. ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
7. ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 
8. ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการน าเสนอขายสินค้า"The Marketing Challenge" 
9. ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์"Creative Marketing Plan" 
10. ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
11. ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 
12. ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
13. ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
14. ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล 
15. ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 
16. ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
17. ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น 
18. ชนะเลิศอันดับที่ 1ทักษะการวาดภาพสีน้ าหุ่นนิ่ง 

 

 รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
1. การประเมินองค์การประจ าปีงบประมาณ 2564 
2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การประเมินสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศระดับชาติ ประจ าปี2564 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1 การแข่งขันทักษะการออกแบบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล  
4. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
5. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 
6. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกวดมารยาทไทย 
7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล 
8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 
9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะการวาดภาพสีน้ าหุ่นนิ่ง 
11. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก  
และกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2564 

12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการจัดท าแผนธุรกิจ จากการเข้าร่วมอบรมโครงการ 
 “RRR AWARD 2021 อาชีวะสร้างสรรค์แปรผันสู่ธุรกิจ” ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ผู้บริหำรวิทยำลยัอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 
 
 
 
  
 
 
 

 นายสุพจน์  ทองเหลือง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 

 
 
 
 
  
 

 
           
        นางดวงพร  ราษฎร์เจริญ                    นายสุมิตร คชวงษ์ 
       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ             รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

  

 

 

 

 

       นางปัณณพร นุชประมุล                      นายช านาญ  แสงทอง 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน           รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
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รำยนำมผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

     1 นายเสียง จันทรวราทิตย์       ครูใหญ่   2481-2487   

     2 นายสมบูรณ์ศรี ศุภวรรณ์       ครูใหญ่   2487-2509 

     3 นางสาวอรทัย จันทรสถาพร       ผู้อ านวยการ   2509-2512 

     4 นางสาววัชรี กนิษจสวัสดิ์       ผู้อ านวยการ   2512-2519 

     5 นายคัมภีร์  รัตนโชติ       ผู้อ านวยการ   2519-2522 

     6 นายทองพูน รวมทรัพย์       ผู้อ านวยการ   2522-2523 

     7 นางสาวอรทัย จันทราสถาพร      ผู้อ านวยการ   2523-2526 

     8 นางสาวส าราญ ศิริฤกษ์       ผู้อ านวยการ   2526-2530 

     9 นางสาวสุทิน สุวรรณมาศ       ผู้อ านวยการ   2530-2536 

     10 นางอ านวย ศิริมาศ       ผู้อ านวยการ   2536-2538 

     11 นางวันเพ็ญ จิตต์เจริญธรรม      ผู้อ านวยการ   2538-2540 

     12 นางกนิษฐา วัฒนฉัตร       ผู้อ านวยการ   2540-2545 

     13 นางพัชรภรณ์ จันทนพันธ์       ผู้อ านวยการ   2545-2554 

     14 นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ       ผู้อ านวยการ   2554-2554 

     15 ดร.อรสา รามโกมุท       ผู้อ านวยการ    2554-2556 

     16 นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ       ผู้อ านวยการ   2556-2559 

     17 นายสุพจน์  ทองเหลือง       ผู้อ านวยการ   2559-ปัจจุบัน 
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สรุปแผนกำรเรยีน หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รำยงำนหลักสูตรทีเ่ปิดสอนของสถำนศึกษำ 
ล ำดับ หลักสูตร ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน 

1 ปวช.62 พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ การบัญช ี การบัญช ี
2 ปวช.62 พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ การตลาด การตลาด 
3 ปวช.62 พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ การเลขานุการ  การเลขานุการ  
4 ปวช.62 พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5 ปวช.62 พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่
6 ปวช.62 ศิลปกรรม วิจิตรศิลป ์ วิจิตรศิลป์ 
7 ปวช.62 ศิลปกรรม การออกแบบ การออกแบบ 
8 ปวช.62 ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟกิ คอมพิวเตอร์กราฟกิ 
9 ปวช.62 คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ แฟชั่นดีไซน์ 
10 ปวช.62 คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 
11 ปวช.62 คหกรรม คหกรรมศาสตร ์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
12 ปวช.62 คหกรรม คหกรรมศาสตร ์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม 
13 ปวช.62 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม 

     

 ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 
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สรุปแผนกำรเรยีน หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รำยงำนหลักสูตรทีเ่ปิดสอนของสถำนศึกษำ 
ล ำดับ หลักสูตร ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน 

1 ปวส.63 พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ การบัญช ี การบัญช ี
2 ปวส.63 พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ การตลาด การตลาด 
3 ปวส.63 พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ การเลขานุการ การเลขานุการ 
4 ปวส.63 พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล 
5 ปวส.63 พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ การจดัการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 
การจดัการคลังสินคา้ 

6 ปวส.63 พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ การจดัการส านักงาน การจดัการส านักงาน 
7 ปวส.63 ศิลปกรรม ดิจิทัลกราฟิก ดิจิทัลกราฟิก 
8 ปวส.63 คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 
9 ปวส.63 คหกรรม การบริหารงานคหกรรม

ศาสตร ์
การจดัการงานดอกไม้และงาน
ประดิษฐ์ 

10 ปวส.63 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
11 ปวส.63 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจดัประชุมและ

นิทรรศการ 
การจดัประชุมและนิทรรศการ 

12 ปวส.63 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร ์

     

 ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 
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ตำรำงที่ 3.3.2 สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ไตรมำสที่ …4... ประจ ำปีงบประมำณ 
2564                                ( ณ วันที่  30 กันยำยน 2564) 

ยอดใช้จ่ำยของงบประจ ำปีงบประมำณ 2564 
ล ำดับ ชื่องบ/งำน จัดสรรปัจจุบัน ยอดใช้ไป คงเหลือ 
1 ค่าตอบแทนรายเดือน(เงินเดือน) ลูกจ้างท้ังหมด 7,874,727.00 8,094,082.00 -   219,355.00 
2 ค่าตอบแทนครูชาวต่างชาติ - - - 
3 ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ 86,000.00 86,000.00 86,000.00 
4 ค่าประกันสังคมรายเดือน(ครูรายเดือน+เจ้าหน้าท่ี) 20,000.00 201,380.00 -   181,380.00 
5 ค่าสอนพิเศษเกินภาระงาน(ทิชชิ่งโหลด) 4,500,000.00 3,610,995.00 889,005.00 
6 ค่าธุรการนอกเวลา(ภาคนอก) 700,000.00 562,850.00 137,150.00 
7 ค่าสอนพิเศษ(การสอนนอกเวลา+สอนเทียบโอนหรือสมทบ) -  - 
8 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(เช่นวันหยุด) 100,000.00 142,800.00 -     42,800.00 
9 ค่าเดินทางไปราชการ 1,200,000.00 241,981.00 958,019.00 
10 ค่าตอบแทนอื่นๆ(เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนวิทยากร ต่างๆ) 177,600.00 - 177,600.00 
11 ค่าตอบแทนรายเดือน(เงินเดือน) ข้าราชการทั้งหมด - - - 
12 ค่าไฟฟ้า 2,830,000.00 2,020,609.46 809,390.54 
13 ค่าน้ าปะปา 535,000.00 217,515.29 317,484.71 
14 ค่าโทรศัพท์ 50,000.00 21,485.19 28,514.81 
15 ค่าไปรษณีย์ 85,000.00 31,673.00 53,327.00 
16 ฝ่ายวิชาการ (วัสดุส านักงาน) 100,000.00 6,780.00 93,220.00 
17 ฝ่ายทรัพยากร (วัสดุส านักงาน) 300,000.00 152,622.03 147,377.97 
18 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา (วัสดุส านักงาน) 100,000.00 - 100,000.00 
19 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (วัสดุส านักงาน) 100,000.00 10,660.00 89,340.00 
20 การบัญชี (สผ.1) 228,270.00 94,850.00 133,420.00 
21 การตลาด (สผ.1) 253,630.00 180,940.00 72,690.00 
22 การเลขานุการ (สผ.1) 59,690.00 14,290.00 45,400.00 
23 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สผ.1) 289,620.00 203,025.00 86,595.00 
24 อาหารและโภชนาการ (สผ.1) 237,150.00 170,663.00 66,487.00 
25 คหกรรม (สผ.1) 86,600.00 48,649.50 37,950.50 
26 ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย (สผ.1) 8,250.00 8,250.00 - 
27 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (สผ.1) 266,400.00 147,085.00 119,315.00 
28 ออกแบบ (สผ.1) 32,240.00 48,491.00 -     16,251.00 
29 วิจิตรศิลป์ (สผ.1) 33,480.00 39,460.00 -      5,980.00 
30 คอมพิวเตอร์กราฟิก (สผ.1) 296,830.00 120,247.00 176,583.00 
31 ธุรกิจค้าปลีก (สผ.1) 1,500.00 1,050.00 450.00 

ล ำดับ ชื่องบ/งำน จัดสรรปัจจุบัน ยอดใช้ไป คงเหลือ 
32 การโรงแรม (สผ.1) 144,450.00 78,783.00 65,667.00 
33 พัสดุ (บริการรักษาความปลอดภัย) 500,000.00 407,000.00 93,000.00 
34 พัสดุอาคารสถานท่ี(งานท่ัวไป) 1,100,000.00 444,475.60 655,524.40 
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35 พัสดุอาคารสถานท่ี(น้ ามันเช้ือเพลิง) 300,000.00 185,458.92 114,541.08 

36 พัสดุอาคารสถานท่ี(ซ่อมแซมอาคาร) 100,000.00 335,941.10 -   235,941.10 
37 พัสดุอาคารสถานท่ี(งานเกษตร) - - - 
38 พัสดุอาคารสถานท่ี(ซ่อมแซมยานพาหนะ) 300,000.00 120,339.61 179,660.39 

39 พัสดุอาคารสถานท่ี(ซ่อมแซมครุภัณฑ์) 200,000.00 89,508.80 110,491.20 
40 ค่าเช่าสินทรัพย์ (อาคาร, ท่ีดิน) 548,795.00 548,794.50 0.50 
41 ค่าหนังสือพิมพ์และวารสารห้องสมุด - 11,488.00 -     11,488.00 
42 ค่าถ่ายเอกสาร - 5,861.45 -      5,861.45 

  รวมทั้งสิ้น 23,716,632.00 18,640,334.45 5,076,297.55 

สรุปโครงกำร 4 ฝ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ไตรมำสที่ 4 
โครงกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 1,019,430.00 380,280.00 639,150.00 

1  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564       10,000.00                   -          10,000.00  

2 
 โครงการประชุมสัมมนาจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

    194,180.00      125,900.00        68,280.00  

3 
 โครงการยกระดับและพัฒนาการจัดท าแผนการของบลงทุน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

      10,000.00                   -          10,000.00  

4 
 โครงการยกระดับระบบการบริหารจัดการบุคลากรฝ่ายแผนงาน
และความรวมมือ 

      25,000.00                   -          25,000.00  

5  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่าย     625,250.00      163,496.00      461,754.00  

6 
 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ   Integrity & Transparency Assessment – 
ITA วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

      20,000.00                   -          20,000.00  

7  โครงการสร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา       30,000.00          6,520.00        23,480.00  

8 

 โครงการสนับสนุนการจัดท าวิจัย นวัตกรรม หุ่นยนต์ ส่ิงประดิษฐ์ 
และงานสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาและระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ภาค ชาติ (200,000) 

 สอศ.       48,864.00    

9 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการ    

      90,000.00        20,500.00        69,500.00  

โครงกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ (ต่อ)    

10 
 โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ระดับหลักสูตร) 

      15,000.00        15,000.00                 -    

11 
 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา (50,000) 

 สอศ.                  -      
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12 
 โครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ในฐานะประธานกรรมการ ระดับภาค ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (200,000) 

 สอศ.                  -      

ฝ่ำยวิชำกำร 1,438,200.00 1,030,172.00 408,028.00 

13 
 โครงการทดสอบ Pre V-NET เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ
ทางการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา2563 

      30,000.00                   -          30,000.00  

14 
 โครงการทดสอบ V-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 

      50,000.00                   -          50,000.00  

15 
 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 
2563 

      30,000.00        16,950.00        13,050.00  

16 
 โครงการจัดสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563 และภาคเรียนปี
การศึกษา 1/2564 

      40,000.00        19,975.00        20,025.00  

17  โครงการทดสอบฝีมือแรงงาน ปีการศึกษา 2563       30,000.00                   -          30,000.00  

18 
 โครงการด้านอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับแผนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน (EEC) ภายในสถานศึกษา (500,000) 

 EEC                  -      

19  โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงการวิชาชีพ       20,000.00        22,633.00  -      2,633.00  

20 
 โครงการขัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ (ทุกระดับ) 

    400,000.00      134,360.00      265,640.00  

21 
 โครงการ Open House และการแสดงผลงานทางวิชาการของ
นักเรียน นักศึกษา 

    120,000.00                   -        120,000.00  

22 
 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      20,000.00          6,336.00        13,664.00  

23  โครงการพัฒนาวิชาชีพการจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษา  สอศ.                  -      

24  โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด       20,000.00                   -          20,000.00  

25 
 โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ระบบ
ทวิภาคี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 (700,000) 

 สอศ.         1,849.00    

26  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่ือการเรียนการสอน       50,000.00      198,470.00  -   148,470.00  

27  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน       90,000.00          4,837.00        85,163.00  

ฝ่ำยวิชำกำร (ต่อ)    

28 
 โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการสาขาคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 

    200,000.00      529,362.00  -   329,362.00  

29 
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการผสมเคร่ืองดื่ม ท่องเที่ยว 
โรงแรม 

      30,000.00                  -          30,000.00  

30  โครงการพัฒนาห้องเรียน     148,200.00        95,400.00        52,800.00  

31 
 โครงการพัฒนาจิตสาธารณะ และบริการวิชาชีพของนักเรียน 
นักศึกษาสู่ชุมชน (โครงการพี่สอนน้อง) 

      40,000.00                   -          40,000.00  

32  โครงการอบรม สัมมนาศึกษาดูงานทุกแผนกวิชา     120,000.00                   -        120,000.00  
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ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 2,723,400.00 1,362,200.51 1,361,199.49 

33  โครงการ  Big  Cleaning  Day 6,000.00 5,950.00 50.00 
34  โครงการอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานภายใน/ต่างประเทศ 350,000.00 - 350,000.00 

35 
 โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของครู
และบุคลากรของวิทยาลัย 

36,000.00 - 36,000.00 

ey36  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 260,000.00 94,210.90 165,789.10 

37 
 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงิน การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

3,000.00 - 3,000.00 

38  โครงการจัดซื้อประกันรถยนต์ราชการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 50,000.00 66,845.61 -     16,845.61 
39  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (4 ฝ่าย) 780,000.00 197,200.00 582,800.00 
40  โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 300,000.00 374,031.50 -     74,031.50 
41  โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 120,400.00 - 120,400.00 
42  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  400,000.00 360,001.50 39,998.50 
43  โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสารงานทะเบียน 100,000.00 24,150.00 75,850.00 
44  โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 217,000.00 223,440.00 -      6,440.00 

45 
 โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 

91,000.00 16,371.00 74,629.00 

46 
 โครงการพัฒนาระบบบัญชีและ GFMIS ของวิทยาลัยเครือข่าย
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัดและวิทยาลัยเครือข่ายน าร่อง
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 

10,000.00 - 10,000.00 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 2,854,200.00 728,342.70 2,125,857.30 

47 
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลกประจ าปีงบประมาณ 2564 

  1,341,000.00      259,129.70    1,081,870.30  

48 
 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
โดยใช้กระบวนการลูกเสือวิสามัญ           

    141,200.00                   -        141,200.00  

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ    

49 
 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

    108,000.00                   -        108,000.00  

50  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา       20,000.00                   -          20,000.00  
51  ป้อง ปราม ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา       20,000.00                   -          20,000.00  

52 
 โครงการอบรมและสัมมนาการจัดท าแผนงานโครงการบริหาร
ความเส่ียง 5 ด้าน 

      50,000.00  
       

15,000.00  
      35,000.00  

53  โครงการการคัดกรองผู้เรียน         2,000.00                   -           2,000.00  
54  โครงการจัดท าสมุดรายงานกิจกรรมโฮมรูม         3,000.00                   -           3,000.00  
55  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  นักศึกษา       50,000.00                   -          50,000.00  
56  โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมหอพัก บ้านเช่า นักเรียน นักศึกษา       50,000.00                   -          50,000.00  
57  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา         5,000.00                   -           5,000.00  
58  โครงการปัจฉิมนิเทศ และจัดท าหนังสือรุ่น       40,000.00        36,408.00         3,592.00  
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59  โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ       30,000.00        15,025.00        14,975.00  

60 
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ และจดัท าหนังสือ
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 

      10,000.00        91,485.00  -     81,485.00  

61 
 โครงการจัดหาทุนการศึกษา และการท าจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม 

        3,000.00                   -           3,000.00  

62  โครงการซื้อยาและเวชภัณฑ์       20,000.00                   -          20,000.00  
63  โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิภาพ         5,000.00                   -           5,000.00  

64 
 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

    220,000.00      205,740.00        14,260.00  

65  โครงการประกันชีวิตนักเรียน นักศึกษา     600,000.00                   -        600,000.00  
66  โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     100,000.00        63,555.00        36,445.00  
67  โครงการบริการวิชาชีพ (จังหวัดเคลื่อนท่ี)       36,000.00          2,000.00        34,000.00  

68  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix It Center (500,000)  สอศ.       40,000.00    

รวมโครงกำร 4 ฝ่ำย 8,035,230.00 3,500,995.21 4,534,234.79 
รวมทั้งสิ้น 31,680,062.00 22,141,329.66 9,538,732.34 

 
 จากตารางที่ 3.3.2 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในรายจ่ายประจ าและราย
ตามภาระกิจ พบว่า จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดตลอดปีงบประมาณ = 31,680,062 
บาท เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ใช้ไปเป็นเงิน 22,141,329.66บาท คิดเป็นร้อยละ 69.89 ของ
จ านวนเงินทั้งหมด 
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ตำรำงที่ 3.3.3 สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (สอศ.) ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

ชื่อโครงกำร งบประมำณจัดสรร จ่ำยจริง คงเหลือ 
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด         20,000.00            20,000.00                    -    
โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

      780,000.00          780,000.00                  -    

โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจดัการ
อาชีวศึกษาระหวา่งภาครัฐและเอกชน 

        35,000.00            35,000.00  
                       

-    
โครงการขยายและยกระดับ(ทวิภาคี)       175,000.00          175,000.00                    -    
อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี       102,500.00          102,500.00                    -    
โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศกึษาสู่
มาตรฐานนานาชาต ิ

      140,000.00          140,000.00  
                      

-    
โครงการเรียนร่วมหลักสตูรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

      182,150.00          182,150.00  
                       

-    
งบอุดหนุนสร้างองค์ความรู้การอาชวีศึกษาเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

        87,000.00            87,000.00  
                       

-    
โครงการพัฒนาศักยภาพก าลังคนฯ E to E       104,000.00          104,000.00                   -    
โครงการส่งเสริมและพัฒนาฯ (สังเคราะห์
งานวิจัย) 

        50,000.00            50,000.00  
                      

-    
โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพดัชา่งเพื่อ
พัฒนาก าลังตนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชพี 

      600,000.00          600,000.00  
                       

-    
โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent 
Center) 

    1,200,000.00        1,200,000.00  
                       

-    
โครงการเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

      512,000.00          512,000.00  
                       

-    
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์         74,900.00            74,900.00                    -    
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

        17,000.00            17,000.00  
                       

-    
โครงการพัฒนาระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อ
การศกึษาและพัฒนาอาชีพ 

      500,000.00          500,000.00  
                       

-    
โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชพีให้กับ
ผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

      210,000.00          210,000.00  
                       

-    
โครงการอนุรักพันธุกรรมพืช         10,000.00            10,000.00                    -    

โครงการสรา้งค่านิยมอาชีวศึกษา(ปวช.)       165,000.00          165,000.00                    -    
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ชื่อโครงกำร งบประมำณจัดสรร จ่ำยจริง คงเหลือ 

โครงการเร่งประสิทธิ์ภาพการสอนครู       189,600.00          189,600.00                   -    

โครงการจดัหาบุคลากรสนับสนุน       117,600.00          117,600.00                    -    

โครงการจา้งครูวชิาชพีผูม้รงคุณค่า       340,000.00          340,000.00                   -    
โครงการตดิตามและประเมินผลการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษา 

        17,000.00            17,000.00  
                   

-    
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์     4,975,000.00        4,975,000.00                   -    

งปม. ปวส.     5,250,000.00        5,250,000.00                   -    

ค่าหนังสืออเรียน     3,282,000.00        3,282,000.00  -                    

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     1,558,950.00        1,558,950.00                   -    

ค่าการจัดการเรียนการสอน     8,099,760.00        8,099,760.00                    -    

ค่าอุปกรณ์การเรียน        754,860.00          731,630.00       23,230.00  

ค่าเครื่องแบบนักเรียน     1,486,800.00        1,443,600.00        43,200.00  
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาใน
การเป็นผู้ประกอบการ 

      630,000.00          630,000.00                   -    

งบประมาณ ปวช.        777,100.00          777,100.00                   -    
โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับ
การเสริมสร้างคุณลกัษณะอันพึ่งประสงค์ของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา Fix it Center 

      336,500.00          336,500.00  
                       

-    

โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

      380,000.00          380,000.00  
                      

-    

รวมทั้งสิ้น   33,159,720.00      33,093,290.00      66,430.00  

คิดเป็นร้อยละ 100                 99.80             0.20  
 

 จากตารางที่ 3.3.3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (สอศ.) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 พบว่า จ านวนเงินที่ ได้รับจัดสรรทั้งหมดตลอดปีงบประมาณ 
 =   33,159,720 บาท เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ใช้ไปเป็นเงิน 33,093,290 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 99.80 ของจ านวนเงินทั้งหมด 
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จ ำนวนผู้บริหำร ครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564  
อัตราก าลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มีบุคลากรทั้งสิ้น 121 คน 
 ก. ข้าราชการ 

1. ผู้บริหาร 
 
5 คน 

47 คน 
 

  

 2. ข้าราชการครู 40 คน    
 3. ข้ า ร า ช ก า ร บุ ค ล า ก ร ท า ง

การศึกษาอื่น มาตรา 38 ค.(2) 
1 คน    

 ข. ลูกจ้างประจ า  3 คน   

 1. ท าหน้าที่สอน     
 2. ทั่วไป/สนับสนุน 3 คน    
 ค. พนักงานราชการ  17 คน   

 1. ท าหน้าที่สอน 15 คน    
 2. ทั่วไป/สนับสนุน 2 คน    
 ง. ลูกจ้างชั่วคราว  54 คน   

 1. ท าหน้าที่สอน 18 คน    
 2. ทั่วไป/สนับสนุน 36 คน    

 
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง  มาช่วยราชการ        -    คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง  ไปช่วยราชการที่อื่น          -    คน 
ช. มีอัตราว่าง  ไม่มีคนครอง        -   คน 
 1. ข้าราชการ                -   คน 
 2. ลูกจ้างประจ า             -   คน 
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ตำรำงที่ 4.1 ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด จ ำแนกตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
4.1.1 ข้ำรำชกำร รวม 54 คน  (ข้ำรำชกำรครู  และข้ำรำชกำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
อื่น มำตรำ 38 ค.(2) 

 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ระดับ

กำรศึกษำ 
ปฏิบัติหน้ำที ่

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

1 นายสุพจน ์ ทองเหลือง ปริญญาเอก  
ผู้ อ า น ว ย ก า ร วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า
ฉะเชิงเทรา 

2 นางสาวดวงพร ราษฎร์เจริญ ปริญญาโท  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
3 นางปัณณพร นุชประมูล ปริญญาโท  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
4 นายช านาญ แสงทอง ปริญญาโท  รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

5 นายสุมิตร คชวงษ์ ปริญญาโท  
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

6 นางสาวพันภ์พัสสา รัตนรุ่งเรือง ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
7 น.ส.จันทร์เพ็ญ เมตตาจิตสกุล ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
8 นายวนุพล คงบุญ ปริญญาโท บริหารการศึกษา ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน 
9 นางรัตนา บ ารุงวงศ ์ ปริญญาตรี ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย หัวหน้าแผนกวิชาผ้าฯ 
10 นายธงชัย ทองเศวก ปริญญาตรี พละศึกษา ผู้ช่วยงานปกครอง 
11 นางสมร แจ้งกูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
12 นางสาวอรุณี ขันทอง ปริญญาตรี การบัญช ี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 
13 นางสาวหัตถพร กฤตศุภฤกษ์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรนักเรียนฯ 
14 นายราชวัลลภ ล าพูน ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
15 นางสาวจารุวรรณ กลีบเมฆ ปริญญาโท การบัญช ี หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
16 นางจารุวรรณ เทวกุล ณ อยุธยา ปริญญาโท การบัญช ี หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
17 นายอรรณพ เรืองยศจันทนา ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้าห้องวิทยบริการและห้องสมุด 
18 นางณัฐสุดา พิพุฒิไกร ปริญญาโท คหกรรม ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
19 นางจิรดี ประยูรศิร ิ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
20 นางปิยฉัตร พลเสน ปริญญาตรี การบัญช ี หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 
21 นางสุพร ไวยกิจจา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานทะเบียน 
22 นางสาวค าปุ่น ก าริส ุ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันฯ 
23 นางรวิกานต์ เมืองสุบาล ปริญญาตรี การบัญช ี หัวหน้างานการเงิน 
24 นางสาวรติกร นันทวิสิทธิ ์ ปริญญาโท คหกรรม หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
25 นายบริหาร เหลืองก าเนิด ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 

26 นายนิพนธ ์ ชิงชัย ปริญญาโท ออกแบบ 
หั ว ห น้ า แ ผ น ก วิ ช า ก า ร อ อ บ แ บ บ                       
หัวหน้างานอาคารและสถานท่ี 

27 นางสาวพัชราภรณ์ เปล่งปลั่ง ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ - 
28 นายธวัชชัย กนกโศภิต ปริญญาตรี การตลาด ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารและสถานท่ี 
29 นางกรณ์ชนก ภูเจริญ ปริญญาตรี การโรงแรม ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรและการสอน 

30 นางอ าไพ ตุ่มทองค า ปริญญาตรี การตลาด 
หัวหน้างานศูนย์บ่ม เพาะฯ     / ผู้ช่ วย
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
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4.1.2 ลูกจ้ำงประจ ำ รวม    3    คน   (ท ำหน้ำที่สอน  ธุรกำร  ทั่วไป) 
 

 
 
 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ระดับ

กำรศึกษำ 
ปฏิบัติหน้ำที ่

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
31 นางสาวลลิดา ธรรมรส ปริญญาตรี การโรงแรม หัวหน้าแผนกการโรงแรม 
32 นางทิพย์สุคนธ ์ คลังเกษม ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานพัสดุ 

33 นายณัฐวุฒิ ผุยพรม พลเสน การตลาด 
ผู้ ช่ ว ยหั วหน้ า ง านหลั กสู ต รนั ก เ รี ยน 
นักศึกษา 

34 นางสาววนิดา ซันเฮม ปริญญาโท วิทยาศาสตร ์ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
35 นางสาวอุบลวดี โล่สุวรรณ์ ปริญญาโท การบัญช ี หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
36 นายวรพจน์ วงษาราษฎร ์ ปริญญาตรี การตลาด หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
37 นางพรนภัส เทพพิพัฒน์ ปริญญาตรี วิจิตรศิลป์ หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป ์
38 นางวิจิตรา สิงขรวัฒน์ ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
39 นาวสาวทัศนีย ์ แก้วสมนึก ปริญญาโท สังคมศึกษา หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
40 นางสาวลักษณา นุ่มเจริญ ปริญญาโท คหกรรม ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
41 นายนิรันดร จันทร์รัศมี ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิค หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
42 นางสาวภรณ์ชนก บูรณะเรข ปริญญาโท การบัญช ี หัวหน้างานบัญชี 
43 นางวิชุดา วงษาราษฎร ์ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
44 นายนิวัตร สมค า ปริญญาตรี วิจิตรศิลป์ หัวหน้างานปกครอง 
45 นางอุษาพศิน ี มุ่งจงรักษ์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร ์ หัวหน้างานความร่วมมือ 
49 นางสาวสวิดี วัฒนะบุตร ปริญญาโท การตลาด หัวหน้างานหลักสูตรฯ 
47 นางสาวมาลินี วชิราภากร ปริญญาโท การบัญช ี หัวหน้างานบุคลากร 
48 นางพัชราภรณ์ พุกกะณะสุต ปริญญาโท การเลขานุการ หัวหน้าแผนกเลขานุการ 
49 นางสาวชลทิชา เชิดชู ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ผู้ช่วยหัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
50 นางสาวจุฬาวรรณ ดีเลิศ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟฟิก หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
51 นายกนก แก้วมณี ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ 
52 นายอธิวัตน์ แน่นหนาวินนท์ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ - 
53 นางพรพรรณ์ นึกงาม ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
54 นางณัฎฐา วันมูล ปริญญาตรี การเลขานุการ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
55 นางสาวสุวิมล ทองพล ี ปริญญาตรี การบัญช ี เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
56 นางสาววราภรณ์ สัญจรดง ปริญญาตรี การบัญช ี เจ้าหน้าท่ีงานการบัญชี 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ระดับ

กำรศึกษำ 
ปฏิบัติหน้ำที่ 

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
1 นางสุวิตดา   ไกรเจริญ ปวส. - เจ้าหน้าที่พัสดุ 
2 นายมนัส  ไชยผ่องศรี ป.6 - คนงาน 
3 นายสมาน    พงษ์ประยูร ป.6 - คนงาน 
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4.2.2 พนักงำนรำชกำร     รวม   9  คน   (ท ำหน้ำที่สอน  ธุรกำร  ทั่วไป 
 

2.3.4 ลูกจ้ำงชั่วครำว รวม   .............55................     คน   (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำร 
ทั่วไป) 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ร ะ ดั บ
กำรศึกษำ 

ปฏิบัติหน้ำที่ 
สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

1 นายเดชอุดม พาดี ปริญญาตรี สังคมศึกษา ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
2 นางสาวพิไลวรรณ ชุมพร ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ 
3 นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขถนอม ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
4 ว่าที่ร้อยตรีสุภาพ บุญม ี ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลฯ 
5 นายปุณณรัตน์ ศรีจุลฮาต ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 
6 นายพัลลภ ชินสีนวน ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
7 นางสาวอุมาภรณ์ ชื่นแช่ม ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
8 นางสาวนิยดา ข าเหม ปริญญาตรี สังคมศึกษา ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม 
9 นางสาวพัชรา ทองเหลื่อม ปริญญาตรี การเลขานุการ ผู้ช่วยหัวหน้างานห้องสมุด 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล 
ร ะ ดั บ
กำรศึกษำ 

ปฏิบัติหน้ำที่ 

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

1 นางสาวอัญรินทร์  พรภัทร์กุลนันท์ ปริญญาตรี การตลาด ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2 นางเมโลเจน   พงษ์ประสิทธิ์  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 

3 นางสาวอุทัยวรรณ    อ่วมเกษม ปริญญาตรี เลขานุการ ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 

4 นางสาวรสจรินทร์   ชมจิตร ปริญญาโท การตลาด ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 

5 นางสาวอัญชลี พรหมบงค์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 

6 นางปุณณสิริ เทียนชัยสุธารัตน์ ปริญญาโท การตลาด ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

7 นางสาวจารุวรรณ กัณหะสุต ปริญญาตรี ออกแบบ ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

8 นางสาวปวิตา อึ่งปั้น ปริญญาตรี 
อาหารและ
โภชนาการ 

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล 
ร ะ ดั บ
กำรศึกษำ 

ปฏิบัติหน้ำที่ 

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

9 นายชานนท์ ชื่นนิรันดร์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก ผู้ช่วยหัวน้างานความร่วมมือ 

10 นางสาววิยะดา จินดานารี ปริญญาตรี 
อ า ห า ร แ ล ะ
โภชนาการ 

- 

11 Miss Ma Hongmei ปริญญาตรี  - 

12 Mr Sonam Lhendup ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ - 

13 นางสาวเจนจิรา   สุ่มค า ปริญญาตรี การโรงแรม เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

14 นางสาวปทุมวดี    โสภาธร ปริญญาตรี การบัญชี เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 
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15 นางยุพิน พันพะมะ ปริญญาตรี 
อ า ห า ร แ ล ะ
โภชนาการ 

ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

16 นายอนันต์ ค าแก้ว ปริญญาตรี คณิตสาสตร์ - 

17 นายศุภกร ศรีพงษ์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก - 

18 นายเอนก มีอนันต์ ปริญญาตรี คหกรรม - 

19 นางสาวนุชสรา ทาประเสริฐ ปริญญาตรี ภาษาไทย - 

20 นางสาวนฤมล   มโนอิ่ม ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

21 นางสาวศศิธร  ประยูรสุข ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่วิทยบริการ 

22 นางสาวภัทรพร  ประยูรสุข ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่พัสดุ 

23 นางสาวชุลีวัลย์   เข็มจรูญ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

24 นางสาวอาภาภรณ์  ทองดี ปวส. - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

25 นางสาวศิริพร    นุ่มเจริญ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 

26 นางสาวณัฐวรรธน์ ทรัพย์รักษา ปวส. - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

27 นางสาวฐณัฐฐา   โกสินธุ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

28 นางสาววณิชยา ยืนยง ปวส. - เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ 

29 นางสาวนิติยา ใจดี ปวส. - เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 

30 นางสาวชมพูนุช   เนตรโรจน์ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

31 นางอรุณี    อะจะระกุล ม.6 - เจ้าหน้าที่ร้านเสริมสวย 

32 นางสาวกิตติยา   โสภาธร ปวส. - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

33 นายวีรยุทธ ทิชาชาติ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานทวิภาคีฯ 

34 นางสาวฐิติมา อาตย์สกุล ปริญญาตรี ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 

35 นางสาวชนิกา  จารุวร ปริญญาตรี ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร 

36 นางสาวนันทิยา ภูมิประเสริฐ ปวส. ลูกจ้างชั่วคราว 
เจ้าหน้าที่งานวิจัย นวัตกรรมฯ 
 

37 นางสาวเสาวลักษณ์ อุปพงษ์ ปวส. ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์ 

38 นางสาวสุดารัตน์ รุ่งสอาด ปวส. ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

39 นางสาวจิณตภา อ่วมเกษม ปวส. ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 

40 นางไพเราะ ปั่นพงษ์ ป.4 ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
41 นางประชุม วงศ์ก าภู ป.4 ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
42 นางอุ่นเรือน รุ่งสอาด ป.6 ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
43 นายอภิชัย รามัญอุดม ป.6 ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
44 นายธนวัฒน์ เอี่ยมโอด ปวส. ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ 
45 นางเพ็ญวดี ล้ าเลิศ ม.3 ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
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46 นายกนก เสียงประเสริฐ ป.6 ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ 
47 นางภัทรสรณ์ แซ่เจ็ง ม.3 ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
48 นายปรีชา คชวงษ์ ป.6 ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ 
49 นายเพิ่มศักดิ์ นาคเกิด ม.3 ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ 
50 นายคงฤทธิ์ สามา ม.3 ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ 
51 นาสาวเนรันชลา ทองธรรมมา ม.3 ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
52 นางสมปอง ห้อกุ่ย ม.3 ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
53 นางจันทนา ไกรกุน ม.3 ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
54 นางสมนึก คดีธรรม ป.6 ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
55 นางสาวดวงกมล ต่ าพุทซา ป.6 ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 
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สรุปครุภัณฑ์ที่จัดซื้อประจ ำปีงบประมำณ 2564 
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แบบรำยงำนผลกำรรับนักเรียน  นักศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  ( ปวช.,ปวส. ) 

 
 

 
 

จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ภำคเรียนที่ 1/2564 

ยอด ณ วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2564 

จ ำนวนนักเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ท่ี ระดับชั้น ชำย หญิง รวม 

1 รวมปวช.1 117 423 540 

2 รวมปวช.2 127 458 585 

3 รวมปวช.3 79 373 452 

4 รวมปวส.1 71 274 345 

5 รวมปวส.2 74 236 310 

รวมทั้งสิ้น 468 1764 2232 
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ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
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รำยชื่อสถำนประกอบกำร นักเรียน นักศึกษำฝึกงำน ปีกำรศึกษำ 2564 

ล ำดับที ่ รำยชื่อสถำนประกอบกำร หมำยเลขโทรศัพท์ 
1 ที่ท าการไปรษณีย์พนมสารคาม 038 551 051 
2 บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา 038 536 010 
3 บริษัทกรุงเทพประกันภยั สาขาวดัสมาน 038-778987 
4 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน 038 523 154 
5 บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล 038 577 266 
6 บริษัทอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จ ากดั 038 593 062 
7 บริษัท ภ.คอนเซ็พท์คาร ์จ ากัด 081 629 3021 
8 บริษัท แอล เอ็ม จ ีประกันภัย จ ากดั 02 661 6000 
9 บริษัท สุภาภรณ์พลังงาน จ ากดั 038 589 552 
10 บริษัท โรงสีเก่งการพานชิผล 2001 จ ากดั 038 973 028 
11 บริษัท ไทยนันเฟอร์ส เมทัล จ ากัด 038 575 368 
12 บริษัท ไมโครชพิ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากดั สาขาสุวินทวงศ์ 038 857 119 ต่อ 45 
13 เทศบาลต าบลแปลงยาว 038 589 425 
14 เรือนจ ากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 038 510 113 
15 บริษัท เฮอริเทจ ฮอนดา้ ออโตโมบิล จ ากดั  038 088 333 
16 ร้านขนมบ้านอุ๋ม สาขา ๒ 038 596 749 
17 ส านักงานสหกรณจ์ังหวดัฉะเชิงเทรา 038 511 243 
18 ส านักงานสรรพากรพื้นที ่สาขาบ้านโพธิ ์ 038 587 157 
19 บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 038 857 119 
20 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาดอนทอง 027-117744 
21 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง 038 136 252 
22 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบ้านใหม่ 0810 226 671 
23 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 038 578 702 
24 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาศุภกิจ 027117744 
25 โรงเรียนวัดคลองเจา้ 038 845 919 
26 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ปตท.คลอง ๑๘ 038-411478 
27 ร้านสวตีตี้ เฮา้ต ์ 094 550 5699 
28 โรงแรมเรเนซองส์กรุงเทพฯ ราชประสงค ์ 02 125 5000 
29 เทศบาลต าบนดอนเกาะกา 038 502 086 
30 บริษัท ไทยนันเฟอรัสเมทัล จ ากัด 038 575 368 
31 บริษัท ลิกมันไลท์ติ้ง จ ากัด 02 321 8211 
32 บริษัท นวพล อินดัสทรี จ ากัด 038 592 143 
33 บริษัท ไฮกูด๊ส์ โปรดักซ์ จ ากัด 061 945 9456 
34 บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 02-3737799 
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ล ำดับที ่ รำยชื่อสถำนประกอบกำร หมำยเลขโทรศัพท์ 
35 บริษัท ชุนหลี ยูโรคาร ์จ ากัด  038 518 706 
36 บริษัท ไทยสตาร์ไลท ์แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 038 559 200 
37 บริษัท เอเอเอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด  02 396 1568 
38 ส านักงานที่ดินจังหวดัฉะเชิงเทรา สาขาบางคลา้ 038 541 064 
39 บริษัท ไฮควิผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากดั 038 593 530 
40 โรงแรมพัทยาปาร์ค 038 251 201 
41 บริษัท เอส เอฟ คอร์เปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 038-577988 
42 บริษัท สยามพีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล 038 595 179 
43 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแปลงยาว 038 851 082 
44 เทศบาลต าบลหัวส าโรง 038 853 104 
45 ธนาคารออมสิน สาขาถนนมหาจักพรรดิ์ 038 812 589 
46 ส านักงานทรพัย์สินส่วนพระมหากษตัริย์จังหวดัฉะเชิงเทรา 038 511 345 
47 ร้าน เคเอฟซี สาขาบ๊ิกซฉีะเชิงเทรา 02 018 2200 
48 บริษัท ชาร์ฟ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 038 538 663 
49 คลังเขต ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา 038 514 913 
50 บริษัท พลัส-อัพเซ็นเตอร์ จ ากัด 086 334 7605 
51 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 038 511 015 
52 บริษัท โตโยต้าฉะเชิงเทรา จ ากัด 038 090 500 
53 ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 038 511 039 
54 องค์การบริหารส่วนต าบลบางสวน 038 282 523 
55 บริษัทมารูอ ิซัม (ไทยแลนด์) 063 207 7522 
56 บริษัทพรีไซส์สตีล แอนด ์คอนสตรคัชั่น จ ากัด 038 845 970 
57 ร้านโชคชัยอลูมิเนียม 038-511538 
58 บริษัท เค เอ ที ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 094 452 3336 
59 บริษัท เรเกนวาลด ์เทรด จ ากดั 038 134 355 
60 The Landmark Bangkok 02 254 0404 
61 การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 038 130 222 
62 บริษัท ไดโดแมน แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทยจ ากดั) 038 093 586 
63 บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด 02 243 8000 
64 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 0-3359-0336 
65 บริษัท เอส พ ีเอส อินเตอร์เทค จ ากัด (ส.ประภาศิลป์) 0-3884-7730-47 
66 ธนาการกรุงไทย สาขาโรบินสันฉะเชิงเทรา 038 564 179 
67 เทศบาลต าบลเทพราช 038 595 633 
68 ส านักงาน นิคมอตุสาหกรรม TFD 02 676 4031 
69 เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 038 219 479 
70 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมประดู่ 038 516 384 
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ล ำดับที ่ รำยชื่อสถำนประกอบกำร หมำยเลขโทรศัพท์ 
71 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.บี.เพนท์ 038 845 039 
72 บริษัท นูทริกซ์ จ ากดั (มหาชน) 038 593 116 
73 บริษัท โตโยต้าวันจ ากดั สาขาBP&SURE 038 500 555 
74 บริษัท เอชเอสแอล คารต์อนส์ จ ากัด 038 847 507 
75 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาพนมสารคาม 038 551 488 
76 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 038 511 027 
77 ร้านล้านแบบดีไซน์ 085 394 2840 
78 ร้านโสธรินทร ์อิงค์เจ็ท แอนด์ โฟโต้ 086-4860019 
79 ร้านสี่สีโฆษณา 038 516 980 
80 ร้านนิธิภัทร์ อาร์ต 086 351 5239 
81 ร้าน PIN รุ่งเรืองกิจ 084-5995578 
82 ร้านตะขบ อิงค์เจ็ท 089 543 1313 
83 บริษัท โฟกัสไซน์เทค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 089 543 1313 
84 ร้าน ศริิศิลป์ 038 514 040 
85 ร้าน เอ พลัส อิงค์เจ็ท แอนมีเดีย 061 585 7215 
86 ร้าน Nongchok inkjet 086 555 3466 
87 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 038 575 202 
88 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบางบ่อแปลงยาว  038-547225 
89 เทศบาลต าบลลาดขวาง 038 088 347 
90 ส านักงานทะเบียนอ าเภอประจันตคาม 0 3729 1222 
91 บริษัท สหทองค า เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 038 850 584 
92 บริษัท แอคเคาน์ติ้ง อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิซ จ ากัด 02 337 5973 
93 บริษัท แอทคอนกรตี (คอนกรีตผสมเสร็จ) 098 286 7935 
94 บริษัท ตรจีุฑา แมชชั่นเนอร์รี่ จ ากดั 08-2207-7100 
95 กรมการทางบางคล้า 0-3854-1200 
96 บริษัท ธรรมรกัษ์ออโตพ้าร์ท จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 038 088 250 
97 ธนาคารออมสิน สาขาบางน้ าเปรี้ยว 038 581 394 
98 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา 038 511 206 
99 บริษัท สรรพกจิธุรการ จ ากัด 038 981 777 
100 ธนาคารออมสิน สาขาบางคล้า 038 541 076 
101 แมคโดนัลด์ เอสโซ่บ้านโพธิ ์ 038577107 
102 โรงพยาบาลพนมสารคาม 038 551 444 
103 บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 038 856 576 
104 บริษัท แฟมิเลียนยนต์ 038 981 399 
105 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดงน้อย 038 563 377 
106 บริษัทโตโยตา้ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั 02 755 0652 
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ล ำดับที ่ รำยชื่อสถำนประกอบกำร หมำยเลขโทรศัพท์ 
107 ส านักงานอัยการจังหวดัฉะเชิงเทรา 038 511 012 
108 บริษัทจินป่าว พรีซิชั่น อนิดัสทรี่ จ ากดั 02 709 2667 
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สถำนประกอบกำรที่ท ำควำมร่วมมือกับวิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
ปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 11 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ชื่อสถำนที่ประกอบกำร 

 
เรื่อง 

 
ผู้ลงนำม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถำนที่ 

1.บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง 
จ ากัด  

- เพื่อรว่มจดัการอาชวีศกึษาระดับ
ปริญญาตร ีหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการส านกังาน 
- เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาล 
ตามความต้องการชองสถาน
ประกอบการ และตลาดแรงงาน 

  นายศิริ จันบ ารุง 
ผู้ อ า นวยกา รสถาบั นการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
  นายวัชระ จิรังบุญกุล 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง 
จ ากัด 
 

22 ต.ค.2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษทั 
 สี่พระยาก่อสร้าง จ ากดั 
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ชื่อสถำนที่ประกอบกำร 

 
เรื่อง 

 
ผู้ลงนำม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถำนที่ 

2.บริษัทสี่พระยาเฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 
 

- เพื่อรว่มจดัการอาชวีศกึษา
ระดับ 
ปริญญาตร ีหลักสูตร
เทคโนโลย ี
บัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือ
สาย 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ
ส านักงาน 
- เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน
ให ้
สอดคล้องกับ นโยบายของ
รัฐบาล  
ตามความต้องการชองสถาน 
ประกอบการ และ
ตลาดแรงงาน  
 

  นายศริิ จันบ ารุง 
ผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
  นายสรุินทร ์พงศ์อัจฉรยี์ 
ผู้จัดการโรงงานบริษัทสีพ่ระ
ยาเฟอร์นิเจอร ์จ ากัด 
 

 

22 ต.ค.2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษทั 
 สี่พระยาก่อสร้าง จ ากดั 
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ชื่อสถำนที่ประกอบกำร 

 
เรื่อง 

 
ผู้ลงนำม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถำนที่ 

3.บริษัท เทคฟอร์ม จ ากดั - เพื่อรว่มจดัการอาชวีศกึษา
ระดับปริญญาตรี หลักสตูร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
การจดัการส านักงาน 
- เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน
ให้สอดคล้องกับ นโยบายของ
รัฐบาล ตามความต้องการ
ชองสถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงาน  

  นายศริิ จันบ ารุง 
ผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
  นายชาญชัย สถิรมนวงศ์ 
กรรมการบริษัท บริษัท เทค
ฟอร์ม จ ากดั 
 

22 ต.ค.2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษทั 
 สี่พระยาก่อสร้าง จ ากดั 
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ชื่อสถำนที่ประกอบกำร 

 
เรื่อง 

 
ผู้ลงนำม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถำนที่ 

4.บริษัท เอส เครน จ ากดั - เพื่อรว่มจดัการอาชวีศกึษา
ระดับปริญญาตรี หลักสตูร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
การจดัการส านักงาน 
- เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน
ให้สอดคล้องกับ นโยบายของ
รัฐบาล ตามความต้องการชอง
สถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงาน 

  นายศริิ จันบ ารุง 
ผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ 
  นายอร่ามสิฐ ศิรริุ่งเรืองสาร 
กรรมการบริษัท บริษัท เอส 
เครน จ ากดั 
 

22 ต.ค.2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษทั 
 สี่พระยาก่อสร้าง จ ากดั 
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ชื่อสถำนที่ประกำรกำร 

 
เรื่อง 

 
ผู้ลงนำม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถำนที่ 

5.บริษัท พรีพาสท์ แอนด์ จ ี
อาร์ ซี เทค จ ากัด 

- เพื่อรว่มจดัการอาชวีศกึษา
ระดับปริญญาตรี หลักสตูร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
การจดัการส านักงาน 
- เพื่อผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้สอดคล้องกับ 
นโยบายของรัฐบาล ตาม
ความต้องการชองสถาน
ประกอบการ และ
ตลาดแรงงาน 

  นายศริิ จันบ ารุง 
ผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
  นายวรพจน์ สุดสงวน 
ผู้จัดการโครงการ บริษัท พรี
พาสท ์แอนด์ จ ีอาร์ ซี เทค 
จ ากัด 
 

22 ต.ค.2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษทั 
 สี่พระยาก่อสร้าง จ ากดั 
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ชื่อสถำนที่ประกอบกำร 

 
เรื่อง 

 
ผู้ลงนำม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถำนที่ 

6. บริษัท อาซาฮ ีเทค  
(ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

- เพื่อรว่มจดัการอาชวีศกึษา
ระดับปริญญาตรี หลักสตูร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาย
เทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
ส านักงาน 
- เพื่อผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้สอดคล้องกับ 
นโยบายของรัฐบาล ตาม
ความต้องการชองสถาน
ประกอบการ และ
ตลาดแรงงาน 

  นายศริิ จันบ ารุง 
ผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๓  
  MR.KURIYAMA KEN 
กรรมการผูจ้ัดการ 
 
 

23 ต.ค.2563 ณ บริษัท อาซาฮ ีเทค  
(ไทยแลนด์) จ ากัด 
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ชื่อสถานที่ประกอบการ 

 
เรื่อง 

 
ผู้ลงนาม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถานที ่

7.บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 

ร่วมกันพัฒนาการผลิตก าลังคน 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

  ดร.สุพจน์ ทองเหลือง 
ผู้อ านวยการ 
  นายโตมร จันทรา 
ผู้จัดการทัว่ไป 

1 ก.พ.2564 ณ บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

8. บริษัท  
สยาม เทรดเวลล์ จ ากัด 

ร่วมจดัการอาชวีศึกษา จดัการ
เรียนการสอนในระดับ ปวส. 
สาขาวิชาการบัญชี และ
สาขาวิชาการตลาด 

  ดร.สุพจน์ ทองเหลือง 
ผู้อ านวยการ 
  นายเทอดศกัดิ ์ ตันยะบุตร 
กรรมการ 

31 ส.ค. 2564 
 

ณ วิทยาลัยอาชวีศึกษา
ฉะเชิงเทรา 
และ บริษัท  
สยาม เทรดเวลล์ จ ากัด 
(ออนไลน์) 
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9. บริษัท  
สยามทาโก ้จ ากัด 

ร่วมจดัการอาชวีศึกษา จดัการ
เรียนการสอนในระดับ ปวส. 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

  ดร.สุพจน์ ทองเหลือง 
ผู้อ านวยการ 
  นายนัฐพงษ์  บุญม ี
ผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

31 ส.ค. 2564 
 

ณ วิทยาลัยอาชวีศึกษา
ฉะเชิงเทรา 
และ บริษัท สยามทาโก้ จ ากัด 
(ออนไลน์) 

10. บริษัท  
สยาม คริสตัล ไรซ์ จ ากดั 

ร่วมจดัการอาชวีศึกษา จดัการ
เรียนการสอนในระดับ ปวส. 
สาขาวิชาการบัญชี และสาขา
การจดัการส านักงาน 

  ดร.สุพจน์ ทองเหลือง 
ผู้อ านวยการ 
  นายพรชัย โตนิตวิงศ์ 
กรรมการผูจ้ัดการบริษัทฯ 
 

31 ส.ค. 2564 
 

ณ วิทยาลัยอาชวีศึกษา
ฉะเชิงเทรา 
และ บริษัท สยาม คริสตลั ไรซ์ 
จ ากัด 
(ออนไลน์) 
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11. บริษัท นับหน่ึง ร่วมจดัการอาชวีศึกษา จดัการ
เรียนการสอนในระดับ ปวส. 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

    ดร.สุพจน์ ทองเหลือง 
ผู้อ านวยการ 

นายวรวุฒิ  นวลกลาง 
Chief Executive Officer 

31 ส.ค. 2564 
 

ณ วิทยาลัยอาชวีศึกษา
ฉะเชิงเทรา 
และ บริษัท นับหน่ึง 
(ออนไลน์) 
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สภำพทั่วไปจังหวัดเชิงเทรำ 

 

ภำพโบสถ์ หมายถึง  พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระ
พุทธโสธร อันเป็นพระพุทธรูปส าคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโสธรวรารามวรวิหาร เดิมมี
ชื่อว่า “วัดหงส์” มีหลักฐาน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยมีประวัติที่เล่า
สืบทอดกันมายาวนาน และเมื่อเวลาผ่านไป แม่น้ าบางปะกงไหลกัดเซาะตลิ่งพังลงมา วัด
หงส์จึงหมดไป จึงมีการสร้างวัดขึ้นใหม่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง
ฉะเชิงเทรา เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพสักการะของ
ชาวแปดริ้ว และคนต่างบ้านต่างเมืองมาแต่อดีตกาลตั้งอยู่บนถนนสายมรุพงษ์ ห่างจาก
ตลาดกลางเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร วัดนี้แต่เดิมเป็นวัดราษฎร์ สร้างขึ้นตอนปลายของ
กรุงศรีอยุธยา ตามประวัตินั้นแต่แรกมีชื่อว่า “วัดหงส”์ เพราะมี “เสาหงส”์ อยู่ในวัด เป็นเสา
สูงมียอดเป็นตัวหงส์อยู่บนปลายเสา ต่อมาหงส์บนยอดเสาหักตกลงมาเหลือแต่เสา และมีผู้
เอาธงขึ้นไปแขวนแทน จึงได้ชื่อว่า “วัดเสาธง” ครั้นเมื่อเสาธงหักเป็นสองท่อน จึงเรียกชื่อ
ใหม่ว่า “วัดเสาธงทอน” ส่วนชื่อ “วัดโสธร” อันมีความหมายว่า “บริสุทธิ์” และ “ศักดิ์สิทธิ์” 

นั้น เรียกตามพระนามของพระพุทธโสธร หรือหลวงพ่อโสธรซึ่งได้มาประดิษฐานในวัดนี้ 

ในภายหลังวัดโสธรได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีนามว่า “วัดโสธรวราราม
วรวิหาร” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2501 ความจริงวัดโสธรแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีใด ก็ไม่มี
หลักฐานที่แน่นอน เพียงแต่ทราบว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เท่านั้นเอง แล้วก็
สร้างในสมัยเดียวกับหลวงพ่อบ้านแหลม ที่แม่กลองหรือสมุทรสงคราม ที่มีผู้คนบูชากราบ
ไหว้ เพราะความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันประวัติพระอุโบสถหลวงพ่อโสธร หลังใหม่ เนื่องจาก
พระอุโบสถหลังเก่าของวัดมีสภาพทรุดโทรมและคับแคบ ซึ่งหลวงพ่อพุทธโสธรประทับอยู่
ในโบสถ์หลังเก่าที่มีขนาดเล็ก รวมกับพระพุทธรูปอื่นๆ 18 องค์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2509 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชด าเนินมาที่วัด
แห่งนี้ ทรงมีพระราชปรารภเรื่องความคับแคบของพระอุโบสถเดิม ซึ่งพระจริปุณโญ ด. 
เจียม กุลละวณิชย์ (หลวงพ่อเจียม) อดีตเจ้าอาวาสจึงได้รวบรวมเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อที่ดิน
ส าหรับสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน
การสร้าง และทรงเป็นผู้ก ากับดูแลงานสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ 

สถานประกอบการที่ท าความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 16 แห่ง 
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ลักษณะพระอุโบสถหลังใหม่เป็นแบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชด าเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ พ.ศ. 2531 และทรง
ประกอบพิธียกยอดฉัตรทองค า น้ าหนัก 77 กิโลกรัม ประดิษฐานเหนือยอดมณฑป เมื่อวันที่ 
5 กันยายน พ.ศ. 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาทรงตัดหวายลูกนิมิต เมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549 นับเป็นที่ปลื้มปิติของชาวฉะเชิงเทรา อย่างหาที่เปรียบมิได้ 
ทั้งนี้ทุนทรัพย์ที่ใช้ในการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่นี้ เป็นเงินบริจาคจากประชาชนทั้งหมด 
ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่ประการใด 

ค ำขวัญประจ ำจังหวัด 

แม่น้ าบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย 
อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย บริเวณลุ่มแม่น้ าบางปะ
กงอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 - 33 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 - 127 องศาตะวันออก มี
พื้นที่ 5,351 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,3 ล้านไร่ คิดเป็น ร้อยละ 13.8 ของเนื้อที่
ทั้งหมดของภาคตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปตามทางหลวงหมายเลข 304 
ประมาณ 75 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางรถไฟสายตะวันออก 61 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต
ติดต่อจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

     • ทิศเหนือ          ติดต่อกับ      จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี 

     • ทิศใต้              ติดต่อกับ      จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี และอ่าวไทย 

     • ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ      จังหวัดสระแก้ว 

     • ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ      จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ประทุมธานี 

สภาพภูมิประเทศสามารถจ าแนกความแตกต่างตามความสูงของพื้นที่เป็น 3 ลักษณะคือ 

     สภาพภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสูงเหนือระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ย 
69.42 เมตร สามารถจ าแนกความแตกต่างตามความสูงของพื้นที่เป็น 3 ลักษณะคือ 

1. บริเวณที่ราบลุ่ม แม่น้ าบางปะกงและที่ราบ
ทั่วไปส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดอัน
ประกอบไปด้วย อ าเภอเมือง, บางน้ าเปรี้ยว, บ้านโพธิ์, 
บางคล้า , บางปะกง , แปลงยาว , ราชสาส์นและ
บางส่วนของอ าเภอพนมสารคาม ทั้งนี้ใน 5 อ าเภอ
ดังกล่าวมีแม่น้ าบางปะกงไหลผ่านก่อนออกสู่อ่าวไทย 
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       2. บริเวณ พื้นที่สองฝั่งแม่น้ าบางปะ
กงและที่ราบลูกฟูกคลื่นลอนลาดเป็นพื้นที่สองฝั่ง 
แม่น้ าบางปะกงมีความสมบูรณ์สูงลักษณะเป็นดิน
ตะกอนทับถมมาเป็นเวลานานตามแม่ น้ าบางปะกง
ไหลผ่านความสูงเหนือระดับน้ าทะเลเฉลี่ย 4 - 20 

เมตร โดยมีพื้นที่ประมาณ 360,250 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท านา ท าสวน ท าไร่ 
และเลี้ยงสัตว์ พื้นที่จะอยู่ในเขตอ าเภอพนมสารคามและราชสาส์นบางส่วนของอ าเภอบาง
คล้า กิ่งอ าเภอคลองเข่ือน อ าเภอเมือง และอ าเภอบ้านโพธิ์ 

    3. บริ เ วณที่ ร าบสู ง และ เขตภู เ ข า ด้ า น
ตะวันออกบริเวณนี้จะมีความสูงเฉลี่ยระหว่าง 
100 - 200 เมตร เป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขามีป่า
ไม้ ต้นน้ าล าธาร สภาพดินเหมาะแก่การท าไร่ แต่
มีพื้นที่บางส่วนเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง 
จะอยู่ในเขตอ าเภอสนามชัยเขตและบางส่วนของ

อ าเภอท่าตะเกียบ พนมสารคาม และแปลงยาว จะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.785 ล้านไร่ 

 

 

 

 


