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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    



คํานํา 

 แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558  ของวิทยาลัยการอาชีพสตึก  จังหวัดบุรีรัมย( นี้ 
เป+นส,วนหนึ่งของมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการอาชีพสตึก  และการบริหารงานอย,างเป+นระบบ ถือ
เป+นเครื่องมือสําคัญท่ีจะช,วยให4การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
สามารถใช4เป+นแนวทางและคู,มือการปฏิบัติงานเพ่ือสอดคล4องกับวิสัยทัศน(  พันธกิจ เป:าหมายของสถานศึกษา  
นโยบายยุทธศาสตร(ของสถานศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มาตรฐานการอาชีวศึกษา
และมาตรฐานคุณภาพภายใน 

 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ขอขอบคุณ คณะกรรมการ คณะทํางานและบุคลากรท่ีมีส,วนเก่ียวข4องท่ีได4

ร,วมกันปฏิบัติงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 2558 ให4สําเร็จลุล,วงไปด4วยดี  มา ณ โอกาสนี้ 

 ท4ายนี้  วิทยาลัยฯ หวังเป+นอย,างยิ่งว,า  แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 2558 ฉบับนี้ จะเป+น

ประโยชน(แก,ผู4สนใจ และผู4ท่ีเก่ียวข4องในการนําไปใช4ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ต,อไป 

 

ฝ�ายแผนงานและความร�วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

กันยายน 2557 



สารบญั 

 เรื่อง/รายการ หน�า 
 ส�วนท่ี 1 วิสัยทัศน�  พันธกิจ ยุทธศาสตร� ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 
 ส�วนท่ี 2 ข�อมูลพ้ืนฐาน 13 
 ส�วนท่ี 3 (3.1) สรุปผลการใช�จ�ายเงิน ป3ท่ีผ�านมา (ป3งบประมาณ พ.ศ. 2557)  35 
 ส�วนท่ี 3 (3.2) ประมาณการรายรับ-รายจ�าย ป3งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ป3ต�อไป) 36 
 ส�วนท่ี 3 (3.3) สรุปงบหน�ารายจ�ายป3งบประมาณ พ.ศ. 2558 37 
 ภาคผนวก  
  -  แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจําป3งบประมาณ 2558  
  -  แผนการจัดกิจกรรมงบประมาณ ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 4 กลุ�ม  
  -  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม�เสียค�าใช�จ�ายเรียนฟรี 15 ป3  
  -  สรุปโครงการพัฒนาสถานศึกษา 4 ฝDาย ประจําป3งบประมาณ 2558  
  -  วัสดุฝEกแผนกวิชา  
  -  โครงการจัดหาครุภัณฑ� ประจําแผนกวิชา  
  -  วัสดุฝEกระยะสั้น  
  -  คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป3 2558  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 

1. ยกระดับคุณภาพผู�เรียนเข�าสู�มาตรฐานสากล 

2. เพ่ิมปริมาณผู�เรียนสายอาชีพให�เพียงพอต�อความต�องการของประเทศ 

3. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการจัดอาชีวศึกษา 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให�มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช�หลักธรรมาภิบาล 

ส�วนท่ี 1 

วิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร� ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน2 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป4นผู�นําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป4นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศและภูมิภาค 

พันธกิจ 

1. จัดและส�งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝ9กอบรมวิชาชีพให�มีคุณภาพและได� 

มาตรฐาน 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเข�าสู�สากล 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย�างท่ัวถึง ต�อเนื่อง เสมอภาค และเป4นธรรม 

4. เป4นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝ9กอบรมวิชาชีพ ระดับฝ;มือ เทคนิคและเทคโนโลยีของ
ประเทศ 

5. สร�างเครือข�ายความร�วมมือให�ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ 
การฝ9กอบรมวิชาชีพ 

6. วิจัย สร�างนวัตกรรม จัดการองค2ความรู�เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7. ส�งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป4นเลิศ ม่ันคง และก�าวหน�าในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร2 
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มาตรการ 

1. ส�งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 

4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 

5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 

6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 

7. การสร�างและกระจายโอกาส 

8. สร�างความร�วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 

9. สร�างเครือข�ายความร�วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต�างประเทศ 

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

11. ส�งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย2 

โครงการ 

 1. ผลงานวิจัยเพ่ือถ�ายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร�างนวัตกรรมการพัฒนา 
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ2ของคนรุ�นใหม�และหุ�นยนต2อาชีวศึกษา) 

2. ผลงานวิจัยเพ่ือสร�างองค2ความรู� (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสร�างองค2 
ความรู�และนวัตกรรม) 

3. โครงการส�งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค2ความรู�เพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษา 

4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือแก�ไขปGญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 

5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

6. โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการจัดการศึกษาต้ังแต�ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7. เงินอุดหนุนคํ่าบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช�างเทคนิคแผนโคลัมโบ 

8. เงินอุดหนุนการฝ9กอบรมเกษตรระยะสั้น 

9. เงินอุดหนุนองค2การเกษตรกรในอนาคตแห�งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ2 สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค2การวิชาชีพอุตสาหกรรม 

11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ�านดาวเทียมวังไกลกังวล 
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12. เงินอุดหนุนการหารายได�ระหว�างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน 

13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค2การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร�างสรรค2 อํานวยการและอาชีพ 

เฉพาะทาง 

14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต�อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 

15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร2 

16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา 

17. โครงการความร�วมมือกับต�างประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย 

18. จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 

19. โครงการรณรงค2 ปNองกัน และแก�ไขปGญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 

20. โครงการขยายบทบาทศูนย2ซ�อมสร�างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 

21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต� 

22. โครงการส�งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ�มผู�เรียนอาชีวศึกษา 

23. โครงการศูนย2ฝ9กอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

24. โครงการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมอาเซียน 

25. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 

26. โครงการสร�างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให�ได�มาตรฐานอาชีวศึกษา 

27. โครงการลดปGญหาการออกกลางคันของผู�เรียนอาชีวศึกษา 

28. โครงการความร�วมมือในการฝ9กงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต�างประเทศ 

29. โครงการส�งเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเป4นมืออาชีพและความเป4นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือ 

สร�างทุนปGญญาชาติ 

30. โครงการขยายอาชีวะอําเภอ 

31. โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 

32. โครงการส�งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู�เรียนด�วยคุณภาพและมาตรฐานให� 
มีสมรรถนะและความพร�อมเพ่ือเข�าสู�ตลาดแรงงาน 

33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

เพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

34. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร�างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย2และบุคลากรทางการศึกษา 
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35. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด�วยเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา 

37. โครงการสร�างค�านิยมอาชีวศึกษา 

38.โครงการศูนย2ความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง 

39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 

40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร2 หน�าท่ีพลเมือง 

41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 

42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 

43. เร�งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 

44 จัดหําบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให�นักเรียน 

45. โครงการความร�วมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนให�มี คุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยง 
อุตสาหกรรมเปNาหมายให�สอดคล�องความต�องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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6 

นโยบาย ยุทธศาสตร2 ท่ีเก่ียวข�อง 

นโยบายรัฐบาล 11 ด�าน คือ 

1) การปกปNองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย2 

2) การรักษาความม่ันคงของประเทศ 

3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร�างโอกาสการเข�าถึงบริการของรัฐ 

4) การศึกษาและเรียนรู� การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5) การยกระดับคุณภาพบริการด�านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7) การส�งเสริมบทบาทและใช�โอกาสในประชาคมอาเซียน 

8) การพัฒนาและส�งเสริมการใช�ประโยชน2จากวิทยาศาสตร2 เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรม 

9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร�างสมดุลระหว�างการอนุรักษ2กับการใช� 
ประโยชน2อย�างยั่งยืน 

10) การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปNองกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายรัฐบาลด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

  4.1 จัดให�มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู� โดยให�ความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร�อมกัน เพ่ือสร�างคุณภาพของคนไทยให�สามารถเรียนรู� พัฒนาตนได�เต็มตามศักยภาพประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิตได�โดยมีความใฝbรู�และทักษะท่ีเหมาะสม เป4นคนดีมีคุณธรรมสร�างเสริมคุณภาพการเรียนรู� โดยเน�น
การเรียนรู�เพ่ือสร�างสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให�เป4นท่ีต�องการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
ท้ังในด�านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน�า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให�สอดคล�องกับความ
จําเป4นของผู�เรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู�ยืมเงินเพ่ือการศึกษา
ให�มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก�ผู�ยากจนหรือด�อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให�เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให�มีคูปองการศึกษา
เป4นแนวทางหนึ่ง 
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      4.3 ให�องค2กรภาคประชําสังคม ภาคเอกชน องค2กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และประชาชนท่ัว ไปมี โอกาส
ร�วมจัด การการศึกษาท่ี มี คุณภาพและท่ัว ถึง และร�วมในการปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู� กระจายอํานาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู�สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองค2กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามศักยภาพและความ
พร�อม โดยให�สถานศึกษาสามารถเป4นนิติบุคคลและบริหารจัดการได�อย�างอิสระและคล�องตัวข้ึน 

  4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต เพ่ือให�สามารถมีความรู�และทักษะใหม�ท่ี
สามารถประกอบอาชีพได�หลากหลายตามแนวโน�มการจ�างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู�และหลักสูตรให�
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู�และคุณธรรมเข�าด�วยกันเพ่ือให�เอ้ือต�อการพัฒนาผู�เรียนท้ังในด�าน
ความรู� ทักษะ การใฝbเรียนรู� การแก�ปGญหา การรับฟGงความเห็นผู�อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป4น
พลเมืองดี โดยเน�นความร�วมมือระหว�างผู�เก่ียวข�องท้ังในและนอกโรงเรียน 

  4.5 ส�งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร�างแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะใน
ท�องถ่ิน ท่ีมีความต�องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให� เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

   4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป4นครู เน�นครูผู�สอนให�มี
วุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช�ในการเรียนการสอน เพ่ือเป4น 
เครื่องมือช�วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู�ด�วยตนเอง เช�น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส2 เป4นต�น 
รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท�อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู�เรียนเป4นสําคัญ 

    4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ2พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให�องค2กรทางศาสนามีบทบาท
สําคัญ ในการปลูกฝGง คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร�างสันติสุข และความปรองดอง
สมานฉันท2ในสังคมไทยอย�างยั่งยืน และมีส�วนร�วมในการพัฒนาสังคมตามความพร�อม 

  4.8 อนุรักษ2 ฟefน ฟู และเผยแพร�มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปGญญาท�องถ่ิน รวมท้ัง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู� สร�างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร2และความเป4นไทย 
นําไปสู�การสร�างความสัมพันธ2อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิม
มูลค�าทางเศรษฐกิจให�แก�ประเทศ 

  4.9 สนับสนุนการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ�านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร�างสรรค2งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป4นสากล เพ่ือเตรียมเข�าสู�เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและ
เพ่ือการเป4นส�วนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝGงค�านิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปgดพ้ืนท่ีสาธารณะให�
เยาวชนและประชาชนได�มีโอกาสแสดงออกอย�างสร�างสรรค2 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) มี

แนวคิดท่ีมีความต�อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 8 - 10โดยยังคงยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป4นศูนย2กลางของการพัฒนา” รวมท้ัง“สร�างสมดุลการพัฒนา” ในทุก
มิติ และขับเคลื่อนให�บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกระดับเพ่ือให�การพัฒนาและบริหารประเทศเป4นไป
บนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย�างบูรณาการท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมและการเมือง 
โดยมีการวิเคราะห2อย�าง “มีเหตุผล” และใช�หลัก “ความพอประมาณ”ให� เกิดความสมดุล ระหว�างมิติทางวัตถุกับ
จิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว�างความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแข�งขันในเวทีโลก ความสมดุล
ระหว�างสังคมชนบทกับเมือง เตรียม“ระบบภูมิคุ�มกัน” ด�วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให�เพียงพอพร�อมรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ ท้ังนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุก
ข้ันตอนต�องใช� “ความรอบรู�” ในการพัฒนาด�านต�าง ๆ ด�วยความรอบคอบ เป4นไปตามลําดับข้ันตอน และ
สอดคล�องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมท้ังเสริมสร�างศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม และจริยธรรม” ในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีและดําเนินชีวิตด�วย“ความเพียร” จะเป4นภูมิคุ�มกันท่ีดีให�พร�อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังใน
ระดับปGจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 วิสัยทัศน2ในช�วง พ.ศ.2555-2559 “สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข ด�วยความเสมอภาคเป4นธรรม และมี
ภูมิคุ�มกันต�อการเปลี่ยนแปลง” ประกอบด�วย 4 พันธกิจ คือ 

 1) สร�างสังคมเป4นธรรมและเป4นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได�รับการคุ�มครองทางสังคมท่ีมี
คุณภาพอย�างท่ัวถึงและเท�าเทียม มีโอกาสเข�าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย�างเสมอภาค ทุกภาคส�วน
ได�รับการเสริมพลังให�สามารถมีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต�ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร�งใส เป4น
ธรรม 

 2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให�มีคุณธรรม เรียนรู�ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย�างเหมาะสมในแต�ละช�วง
วัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท�องถ่ินมีความเข�มแข็ง สามารถปรับตัวรู�เท�าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

 3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให� เข�มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู� ความคิดสร�างสรรค2 และภูมิปGญญา 
สร�างความม่ันคงด�านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร�างการผลิตและการบริโภคให�เป4นมิตรกับสิ่งแวดล�อม พร�อม
สร�างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 4) สร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สนับสนุนการมีส�วนร�วมของชุมชน รวมท้ังสร�าง
ภูมิคุ�มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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แผนการศึกษาแห�งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 

           1) ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด การจัดทาแผนการศึกษาแห�งชาติ ฉบับปรับปรุง(พ.ศ.2552-2559) 

  การจัดทําแผนการศึกษาแห�งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึด
ทางสายกลางอยู�บนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู�จักพอประมาณ อย�างมีเหตุผล มีความรอบรู�เท�าทันโลก เพ่ือมุ�ง
ให�เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยู�ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค2รวมท่ียึด “คน” เป4นศูนย2กลาง
ของการพัฒนาและสร�างการพัฒนาอยู�มี “ดุลยภาพ” ท้ังด�านเศรษฐกิจสังคม การเมือง และสิ่งแวดล�อม เป4นแผนท่ี
บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ รวมท้ังเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการ
พัฒนาด�านต�าง ๆ ท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล�อม วิทยาศาสตร2 และ
เทคโนโลยี เป4นต�น โดยคํานึงถึงการพัฒนาอย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต 

2) เจตนารมณ2ของแผน 

  แผนการศึกษาแห�งชาติมีเจตนารมณ2เพ่ือมุ�ง (1) พัฒนาชีวิตให�เป4น “มนุษย2ท่ีสมบูรณ2 ท้ังทางร�างกาย จิตใจ 
สติปGญญา ความรู�และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมี
ความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยให�เป4นสังคมท่ีมีความเข�มแข็งและมีดุลยภาพ ใน 3 ด�านคือ เป4นสังคมคุณภาพ 
สังคมแห�งภูมิปGญญาและการเรียนรู� และสังคมสมานฉันท2และเอ้ืออาทรต�อกัน 

3) วัตถุประสงค2ของแผน 

            เพ่ือให�บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ2ของแผนการศึกษาแห�งชาติ ฉบับปรับปรุง(พ.ศ. 2552-
2559) จึงกําหนดวัตถุประสงค2ของแผนฯ ท่ีสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1. พัฒนาคนอย�างรอบด�านและสมดุลเพ่ือเป4นฐานหลักของการพัฒนา 

2. เพ่ือสร�างสังคมไทยให�เป4นสังคมคุณธรรม ภูมิปGญญาและการเรียนรู� 

 3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล�อมของสังคมเพ่ือเป4นฐานในการพัฒนาคน และสร�างสังคมคุณธรรม ภูมิปGญญา และการ
เรียนรู� 

ยุทธศาสตร2การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 - 2558 

วิสัยทัศน2จัดการศึกษาไทยโดย “ยึดนักเรียนเป4นศูนย2กลาง” มุ�งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย�างเท�าเทียมท้ังใน
เมืองและชนบท พร�อมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับทุกคน การศึกษาจะนําไปสู�การสร�างความเข�มแข็งของ
ประชาชน ประชาชนท่ีเข�มแข็งและมีความรู�คือทุนท่ีมีพลังในการต�อสู�กับความยากจน 



10 

พันธกิจ1. จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับเด็ก เยาวชน ผู�พิการ และผู�ด�อยโอกาสทุกคน เพ่ือให�เท�าเทียมกันทุก
แห�งไม�ว�าในเมืองหรือชนบท ไม�ว�าจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ต้ังแต�ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาป;ท่ี 6และเทียบเท�า 

  2. พัฒนานักศึกษาไทยให�เป4นมืออาชีพ เป4นพลเมืองโลกท่ีทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการ
แข�งขันในตลาดโลกได� และอยู�ร�วมกันเป4นสังคมท่ีวางอยู�บนฐานความรู� ต้ังแต�ชั้นมัธยมศึกษาป;ท่ี 6 ข้ึนไป 
โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร2การพัฒนาการศึกษา 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุ�งเน�นเปNาหมายหลัก คือ นักเรียน 
เป4นศูนย2กลาง 

2. สร�างโอกาสทางการศึกษาแก�ประชากรทุกกลุ�มอย�างเท�าเทียม 

3. ปฏิรูปครู เพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูให�เป4นวิชาชีพชั้นสูง 

 4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝ9กอาชีพให�สอดคล�องกับ 
ตลาดแรงงาน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5. การพัฒนาการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให�การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 

6. สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสร�างทุนปGญญาชาติ 

7. การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย2เพ่ือรองรับการเปgดเสรีประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร2การจัดสรรงบประมาณรายจ�าย ประจําป;งบประมาณ พ.ศ.2558 

1. ยุทธศาสตร2การฟefนฟูความเชื่อม่ันและเร�งรัดวางรากฐานท่ีดีของประเทศ 

2. ยุทธศาสตร2ความม่ันคงแห�งรัฐ 

3. ยุทธศาสตร2การสร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างยั่งยืนและเป4นธรรม 

4. ยุทธศาสตร2การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตร2การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

6. ยุทธศาสตร2การพัฒนาวิทยาศาสตร2 เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

7. ยุทธศาสตร2การต�างประเทศและเศรษฐกิจระหว�างประเทศ 

8. ยุทธศาสตร2การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

9. รายการค�าดําเนินการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร2/ แผนงาน การจัดสรรงบประมาณรายจ�าย ประจําป;งบประมาณ พ.ศ.2558 
ท่ีเก่ียวข�องกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. ยุทธศาสตร2การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

1.1 ส�งเสริมการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ ในด�านคุณภาพครู หลักสูตร ห�องเรียน และการใช�เทคโนโลยีด�าน
การศึกษา รวมท้ังบูรณาการนโยบายการศึกษาในแต�ละระดับ เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาต้ังแต�วัยเด็กจน
มีความพร�อมเข�าสู�ตลาดแรงงาน 

1.2 สร�างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู�ตลอดชีวิต ให�คนทุกกลุ�มวัยควบคู�กับการพัฒนาแหล�งเรียนรู�ในทุก
ประเภทและในระดับพ้ืนท่ี ส�งเสริมการรักการอ�าน เพ่ิมทักษะการใช�ภาษาไทย และภาษาต�างประเทศ 

1.3 พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับให�มีความรู�ทางวิชาการ และความฉลาดทางอารมณ2 เรียนรู�และภูมิใจใน
ประวัติศาสตร2ไทย ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย2 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป4นพลเมืองท่ีดี 
ตระหนักในสิทธิ หน�าท่ี ความเสมอภาค การทําประโยชน2ต�อสังคม มีจิตอาสา และจิตสํานึกท่ีดีผ�านกระบวนการ
อบรมเยาวชนท่ีเหมาะสมกับวัย 

1.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเป4นศูนย2กลาง ส�งเสริมให�เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห2 และ
แก�ไขปGญหาอย�างเป4นระบบ 

1.5 ส�งเสริ ม การผลิต และพัฒนากําลัง คนให�มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงกับกลุ�มอุตสาหกรรมเปNาหมาย 
สอดคล�องตามความต�องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

1.6 พัฒนาครูให�มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป4นครู สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการศึกษาในสาขาขาด
แคลน 

 1.7 เพ่ิมโอกาสในการเข�าถึงบริการทางการศึกษาอย�างเท�าเทียม เสริมสร�างโอกาสการศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึน 
รวมท้ังสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการผลิตและเผยแพร�สื่อท่ีปลอดภัยและสร�างสรรค2 

1.8 สนับสนุนการดําเนินภารกิจพ้ืนฐานของหน�วยงาน 

2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

2.1 จัดให�ประชากรวัยเรียนได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต้ังแต�ระดับก�อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ โดยไม�เสียค�าใช�จ�าย 
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2.2 สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานของหน�วยงาน 

3. แผนงานพัฒนาด�านสาธารณสุข 

4. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

5. แผนงานดูแลผู�สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู�ด�อยโอกาส 

6. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ�มครองครองแรงงาน 

8. แผนงานปNองกันและแก�ไขปGญหาการค�ามนุษย2 

9. แผนงานปNองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู�ติดยาเสพย2ติด 

10. แผนงานอนุรักษ2 ส�งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

11. แผนงานส�งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 



ส�วนที่ 2 

ข�อมูลพ้ืนฐาน 
 

 วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
 

  1. ปรัชญา  วิสัยทัศน"  ภารกิจ พันธกิจ  อตัลกัษณ"  เอกลักษณ" 
 ปรัชญา 

  ความรู�ดี  ฝ�มือเด�น  เน�นคุณธรรม  ก�าวลํ้าเทคโนโลยี 
  

 วิสัยทัศน" 
  วิทยาลัยการอาชีพสตึกมุ�งม่ันท่ีจะเป(นเลิศทางวิชาชีพในระดับสากล 

ภารกิจ 

  จัดการศึกษาและการฝ.กอบรมวิชาชีพ  โดยตระหนักถึงคุณภาพและความเป(นเลิศทางวิชาชีพ 
 

 พันธกิจ 
  1.  สร�างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย�างท่ัวถึงและเสมอภาค 

2.  จัดการศึกษาและการฝ.กอบรมวิชาชีพให�มีคุณภาพและได�มาตรฐาน  
  3.  สร�างเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาชีพกับทุกภาคส�วน 
  4.  วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ;เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
  5.  น�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป(นแนวทาง ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 เอกลักษณ" 
  ฝ�มือเด�น  เน�นคุณธรรม 

 อัตลักษณ" 
  ทักษะอาชีพดี  มีจิตบริการ 
 

 เป)าประสงค" 
  1.  ผู�เรียนได�รับโอกาสทางการศึกษา  การฝ.กอบรมวิชาชีพ  ตรงตามความต�องการอย�าง
ท่ัวถึงและเสมอภาค 
  2.  ผู�เรียนได�รับการพัฒนาองค;ความรู�  ทักษะวิชาชีพอย�างมีคุณภาพและได�มาตรฐาน 
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  3.  ขยายเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาชีพ  กับหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนให�มีส�วนร�วม
ในการจัดการศึกษาและการฝ.กอบรมวิชาชีพร�วมกัน 
  4.  วิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ;ของคนรุ�นใหม�ท่ีเป(นประโยชน;ในการพัฒนา
อาชีพให�กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  5.  น�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต;ใช�เพ่ือเป(นแนวทางในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอย�างม่ันคงและยั่งยืน 
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เป(นอัตลักษณ;ท่ีว�า “ ทักษะอาชีพดี มีจิตรบริการ ” 

2. จุดเน�นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด�น  
จุดเน�นในการพัฒนาของสถานศึกษา 

1.  ผู�บริหารมีวิสัยทัศน;  มีภาวะผู�นํา  สามารบริหารการเข�าระบบยึดหลักธรรมาภิบาลพร�อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�อย�างเป(นรูปธรรม ปรากฏผลสัมฤทธิ์ท่ีสะท�อนเป(นเอกลักษณ;ของ
สถานศึกษา 
 2.  ผู�เรียนมีทักษะทางวิชาชีพ สามารถนําองค;ความรู�ให�บริการแก�ชุมชน องค;กรหน�วยงานท่ี
สถานศึกษาต�างๆ ได�อย�างเต็มศักยภาพ ส�งเสริมให�สังคมเป(นสังคมแห�งการเรียนรู� ปรากฏผลสัมฤทธิ์สะท�อน

 3.  สถานศึกษาสามารถประสานความร�วมมือกับสถานประกอบการท้ังในและต�างประเทศเพ่ือฝ.ก
ทักษะและประสบการณ;ทางวิชาชีพแก�ผู�เรียนได�อย�างต�อเนื่อง 
 4.  สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพในดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA สามารถ
สะท�อนผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย�างต�อเนื่อง โดยการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติของบุคลากรทุกภาค
ส�วน 
 5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได�รับการพัฒนาคุณภาพท่ีสอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาผู�เรียน
และการพัฒนาบุคลากร 
 6.  สถานศึกษาประสานความร�วมมือและสร�างเครือข�ายสถานประกอบการ ชุมชน ท�องถ่ิน องค;กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดแหล�งเรียนรู�ภายในแหล�งฝ.กทักษะประสบการณ;แก�ผู�เรียนและชุมชน 
 7.  สถานศึกษาสามารถบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข�าสู�กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนา
อาชีพ พัฒนารายได� และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนได�อย�างเป(นรูปธรรม ได�รับโล� “ สถานศึกษาพอเพียง 
2553 ” และรางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง ประจําป�การศึกษา 2554 
 8.  สามารถสร�างการมีส�วนร�วมและขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให�สถานศึกษาชุมชน ได�อย�าง
หลากหลายและเป(นประโยชน;อย�างยิ่ง 
 9.  พัฒนาโครงการทางวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ;ของผู�เรียนให�มีคุณภาพได�มาตรฐานและสามารถ
นําไปใช�ประโยชน;ได�มากข้ึนนอกเหนือจากการใช�ประโยชน;ในระดับสถานศึกษา 
 10.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ;ของครูให�มีคุณภาพได�มาตรฐานสามารถนําไปใช�
ประโยชน;ในการพัฒนาผู�เรียนและพัฒนาสถานศึกษา 
 11.  พัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศให�ทันสมัย สามรถเชื่อมโยงข�อมูลได�ทุกส�วนงานภายในรวมท้ังให�มี
ระบบพัฒนาและสํารองข�อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

. 
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ความโดดเด�นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง)  
 

 

1.  ได�รับรางวัลอันดับ 1  การประกวดสิ่งประดิษฐ;ของคนรุ�นใหม�  “มีดขูดขนหมูแบบ All New” ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย;  ป�การศึกษา 2556 

2.  ได�รับรางวัลอันดับ 3  การประกวดสิ่งประดิษฐ;ของคนรุ�นใหม�  “อุปกรณ;ปSองกันใบอ�อยท่ิมตา” 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย;  ป�การศึกษา 2556 

3.  ได�รับรางวัลอันดับ 3  การประกวดสิ่งประดิษฐ;ของคนรุ�นใหม�  “สเปรย;สมุนไพรไล�ยุงพร�อมบํารุง
ผิว” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย;  ป�การศึกษา 2556 

4.  ได�รับรางวัลอันดับ 6  การประกวดสิ่งประดิษฐ;ของคนรุ�นใหม�  “มีดขูดขนหมูแบบ All New” ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย;  ป�การศึกษา 2556 

5.  ได�รับรางวัลเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศอันดับ 3  การประกวดสิ่งประดิษฐ;ของคนรุ�นใหม�  “มีด
ขูดขนหมูแบบ All New” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ป�การศึกษา 2556 

6.  ได�รับรางวัลเหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับ 7  การประกวดสิ่งประดิษฐ;ของคนรุ�นใหม�  “มีดขูดขน
หมูแบบ All New” ระดับชาติ  ป�การศึกษา 2556 

7.  ได�รับรางวัล 5 ดาว ในการประเมินศูนย;บ�มเพาะระดับชาติ ป�การศึกษา 2556 
8.  ได�รับคัดเลือกเป(นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย; เข�ารับการประเมินสถานศึกษาคุณธรรม 

จริยธรรม ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

 

1.  นายระเบียบ  เท่ียงธรรม  ผู�อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได�รับรางวัลผู�บริหารดีเด�นด�าน
จรรยาบรรณ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย;  ประจําป�การศึกษา 2556 

2.  นางสาวธัชมาศ  พิภักด์ิ  รองผู�อํานวยการวิทยาลัยกาอาชีพสตึก   ได�รับรางวัลผู�บริหารดีเด�นด�าน
จรรยาบรรณ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย;  ประจําป�การศึกษา 2556 

3.  นายภูมิพัฒน;  แก�วมูล  รองผู�อํานวยการวิทยาลัยกาอาชีพสตึก   ได�รับรางวัลผู�บริหารดีเด�นด�าน
จรรยาบรรณ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย;  ประจําป�การศึกษา 2556 

4.  นายอดุลย;  ผิวผัน  รองผู�อํานวยการวิทยาลัยกาอาชีพสตึก   ได�รับรางวัลผู�บริหารดีเด�นด�าน
จรรยาบรรณ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย;  ประจําป�การศึกษา 2556 

5.  นายชูศักด์ิ  ขุ�ยขะ  ครูวิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได�รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากคุรุสภา  ประจําป�
การศึกษา 2556 

6.  นางจิราภรณ;  งามชื่น  ครูวิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได�รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากคุรุสภา  
ประจําป�การศึกษา 2556 

ผลงานดีเด�น (ด�านงานวิจัย) 

กิจกรรมด�านคุณธรรมและจริยธรรม 
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7.  นางวาสนา   นวลศรี ครูวิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได�รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากคุรุสภา  
ประจําป�การศึกษา 2556 

8.  นางสาวขวัญเรือน  นันทแสง ครูวิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได�รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากคุรุสภา  
ประจําป�การศึกษา 2556 

9.  นายประเทือง  กองรัตน;  ครูวิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได�รับรางวัลครูผู�สอนดีเด�น  ประจําป�
การศึกษา 2556 

10.  นายชํานาญ  จันทมาศ   ครูวิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได�รับรางวัลครูผู�สอนดีเด�น  ประจําป�
การศึกษา 2556 

11.  นายนพฐพรข;  สถิตดํารงกุลณ;  ครูวิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได�รับรางวัลครูผู�สอนดีเด�น  ประจําป�
การศึกษา 2556 

12.  นางสาคร  พลานันทกุลธร  ครูวิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได�รับรางวัลครูผู�สอนดีเด�น  ประจําป�
การศึกษา 2556 

13.  นายอัครเดช  แก�วสุข  เป(นนักเรียนท่ีมีความประพฤติดีเด�นด�านการเรียน  ในการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห�งชาติ  ประจําป�การศึกษา  2556 

14.  นางสาวนวลกมล  ศาลางาม  เป(นนักเรียนท่ีมีความประพฤติดีเด�นด�านคุณธรรมและจริยธรรม  ใน
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ  ประจําป�การศึกษา  2556 

15.  นางสาวนัฏสิมา  ศาลางาม  เป(นนักเรียนท่ีมีความประพฤติดีเด�นด�านกีฬา  ในการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห�งชาติ  ประจําป�การศึกษา  2556 

16.  นางสาวนวลกมล  ศาลางาม  ได�รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและ
สถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขนาดกลาง ประจําป�การศึกษา 
2555 

17. นางสาวรุ�งฤดี  เป�ยรัมย;  และนางสาวจินดารัตน;  ชินรัมย;  ได�รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด 
ดนตรีไทย (ซออู�,ซอด�วง) ประจําป�การศึกษา  2555 

18.  นางสาวศศิฉาย  ภักดีวังภูวดลและนางสาวสุพรรษา  งามสง�า  ได�รับรางวัลอันดับท่ี  2                 
การประกวดสุนทรภาษาอังกฤษ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย;  ป�การศึกษา  2555 

19.  นายภูรินัฐ  ปานาหะ  ได�รับรางวัลอันดับท่ี  2  การประกวดร�องเพลงไทยสากล                           
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย;  ป�การศึกษา  2555 

20.  นางสาววราภรณ;  พิมพ;หล�า  ได�รับรางวัลอันดับท่ี  2  การประกวดร�องเพลงสากล                          
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย;  ป�การศึกษา  2555 

21.  นายสันติ  บุญจันทร;  และคณะ ได�รับรางวัลอันดับท่ี  3 การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ;อา 
การแข�งขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย;  ป�การศึกษา  2555 
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22.  นางสาวสุพรรษา  งามสง�า  ได�รับรางวัลอันดับท่ี  2 การพูดสาธิตเป(นภาษาอังกฤษ                  
การแข�งขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย;  ป�การศึกษา  2555 

23.  นางสาววันวิสาข;  ตะโนนทอง  ได�รับรางวัลอันดับท่ี  3  นักร�องเพลงไทยลูกทุ�ง การแข�งขันทักษะ
พ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย;  ป�การศึกษา  2555 

24.  นายนภดล  กองพล  ได�รับรางวัลอันดับท่ี  3  นักร�องเพลงไทยลูกทุ�ง การแข�งขันทักษะพ้ืนฐาน  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย;  ป�การศึกษา  2555 

25.  นายลือชัย  ขันน�อย  และคณะ  ได�รับรางวัลอันดับท่ี  2 จินตลีลา  การแข�งขันทักษะพ้ืนฐาน  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย;  ป�การศึกษา  2555 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได�เล็งเห็นถึงความสําคัญของความรักสามัคคีในหมู�คณะ  ท่ีสามารถก�อให�เกิด
ความผูกพันท่ีดีต�อกันของครู  บุคลากรทางการศึกษา  ท้ังภายในและหน�วยงานภายนอกตลอดจนนักเรียน
นักศึกษา เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข  และเพ่ือสร�างสัมพันธ;ไม�ตรีท่ีดีต�อกันระหว�างหน�วยงาน  วิทยาลัย
ฯ จึงมุ�งเน�นการจัดกิจกรรมเชิงสร�างสรรค;เพ่ือให�เกิดความรักสามัคคีในหมู�คณะอย�างต�อเนื่อง  และบุคลากร
วิทยาลัยฯ  ยังได�ปฏิบัติร�วมกันจนบรรลุผลสําเร็จเก่ียวกับการประเมินต�างๆ เช�น 
 1.  ผ�านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) รอบ 3  ประจําป� 2556 
 2.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได�รับรางวัลระดับห�าดาว  ระดับชาติ  จากการระเมินการบ�มเพาะ
ผู�ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร สถานศึกษาสู�ความเป(นเลิศ  ประจําป�การศึกษา 2556 
 3.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได�รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ  ห�องปฏิบัติการการเรียนรู�สื่อการเรียน
อิเล็กทรอนิกส; แผนกวิชาคอมพิวเตอร;  จากการประกวดการจัดสถานท่ีเรียนรู� เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา  ประจําป�การศึกษา 2556 
 4.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได�รับการประเมินความเสี่ยง  ประจําป�การศึกษา 2556 กลุ�มสถานศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 ซ่ึงจัดอยู�ในระดับความเสี่ยงกลุ�มท่ี 1  ระดับความเสี่ยงน�อย 

 

 

 

 

 

ความสามัคคีภายในสถานศึกษา 
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3. กลยุทธ"และมาตรการ ของสถานศึกษา  
 

กลยุทธ"ที ่1 เสริมสร�างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย�างทั่วถึงและเสมอภาค 
  มาตรการท่ี  1  ส�งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝ.กอบรมวิชาชีพด�วยรูปแบบท่ี  
                                              หลากหลายท้ังในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี 

มาตรการท่ี  2  พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให�เป(นแหล�งบริการความรู�ทางวิชาชีพแก�ชุมชนและสังคม 
มาตรการท่ี  3  ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพให�ประชาชน  ในการสร�างงาน  สร�างรายได� 
มาตรการท่ี  4  จัดการศึกษาวิชาชีพท่ีสร�างโอกาสแก�ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ ผู�สูงอายุ 
มาตรการท่ี  5  ส�งเสริมให�มีการสร�างรายได�ระหว�างเรียนและลดภาระค�าใช�จ�ายของผู�ปกครอง  
 

กลยุทธ"ที ่2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการฝ:กอบรมวิชาชีพ 
 มาตรการท่ี  1  พัฒนากําลังคนให�มีความรู� และทักษะฝ�มือในระดับคุณภาพ 

มาตรการท่ี  2  สร�างสังคมแห�งการเรียนรู�ด�านอาชีพ 
มาตรการท่ี  3  ส�งเสริมความเป(นเลิศของเยาวชนท่ีมีความสามารถในทักษะฝ�มือ 
มาตรการท่ี  4  สนับสนุนให�มีการพัฒนาคุณภาพ และการแข�งขันในเชิงคุณภาพ 
มาตรการท่ี  5  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝ.กอบรมวิชาชีพ 

 

กลยุทธ"ที ่3 สร�างความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือการจัดการศึกษาทั้งในและต�างประเทศ 

 มาตรการท่ี  1  พัฒนาศักยภาพด�านการสื่อสารของผู�บริหาร ครู  บุคลากรการอาชีวศึกษาและ   
                              นักเรียนนักศึกษา 

มาตรการท่ี  2  พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
มาตรการท่ี  3  สร�างเครือข�ายความร�วมมือท้ังในและต�างประเทศ 
มาตรการท่ี  4  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล 
มาตรการท่ี  5  ปรับระบบความร�วมมือและเครือข�ายการผลิตและพัฒนากําลังคน 

 

กลยุทธ"ที ่4 การวิจัยและพัฒนา ถ�ายทอดองค"ความรู�และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

 มาตรการท่ี  1  พัฒนาการวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ; อย�างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ี  2  นําองค;ความรู� นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช�พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียน 
                   การสอน 

    มาตรการท่ี  3  ถ�ายทอดองค;ความรู� นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ;ไปสู�ชุมชน และพัฒนาสู� 
                              อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย;เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันระดับสากล 

มาตรการท่ี  4  ส�งเสริมการจดสิทธิบัตร และปกปSองทรัพย;สินทางป[ญญาการอาชีวศึกษา 
   มาตรการท่ี  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข�ายงานวิจัย และจัดการองค;ความรู�อาชีวศึกษาท้ัง      
                                             ในและต�างประเทศ 
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มาตรการท่ี  6  ส�งเสริมการวิจัย  และพัฒนาถ�ายทอดองค;ความรู�และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
                    สู�สากล 
 

กลยุทธ"ที ่5 น�อมนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปAนแนวทางในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

  มาตรการท่ี  1  พัฒนาโครงสร�างบริหารจัดการและกําหนดภารกิจท่ีชัดเจน ภายใต�กฎหมาย   
                                                 ระเบียบข�อบังคับท่ีสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพป[จจุบัน 
  มาตรการท่ี  2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
  มาตรการท่ี  3  กระจายอํานาจการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
  มาตรการท่ี  4  บริหารจัดการตามเกณฑ;คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีธรรมาภิบาลโดยยึด   
                                                หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรการท่ี  5  พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให�มีประสิทธิภาพ 

  มาตรการท่ี  6  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 

  มาตรการท่ี  7  พัฒนาระบบการสรรหาและแต�งต้ังผู�บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึด  
                                                 หลักธรรมาภิบาล 
  มาตรการท่ี  8  สร�างความก�าวหน�าในวิชาชีพ  สร�างขวัญและกําลังใจให�บุคลากรภายในสถานศึกษา 

  มาตรการท่ี  9  ส�งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย;ทรงเป(น  
                                                 ประมุข 

  มาตรการท่ี  10  ทํานุ บํารุง ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

  มาตรการท่ี  11  ส�งเสริมการสร�างจิตสํานึกและปลูกฝ[งคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของปรัชญา  
                                                 เศรษฐกิจพอเพียง 
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4. ประวัติ  ความเปAนมา  และข�อมูลด�านอาคารสถานท่ี 

 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  
 

4.1  ประวัติ  ความเปAนมา ของวิทยาลัยฯ 

  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให�ขยายการศึกษาวิชาชีพให�กว�างขวางยิ่งข้ึนเพ่ือ
สอดคล�องเพียงพอกับความต�องการของประชาชนในชนบท และตรงกับความต�องการของตลาดแรงงาน ใน
ท�องถ่ินรวมท้ังต�องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส�วนรวมของประเทศ จึงได�จัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพสตึกข้ึน
เพ่ือจัดการศึกษาและฝ.กอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาท่ีขาดแคลน ซ่ึงเป(นความต�องการของท�องถ่ิน
รวมท้ังของประเทศ อันจะเป(นการเสริมสร�างและพัฒนากําลังคนของประเทศให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ประวัติการจัดตั้ง 
เม่ือวันท่ี  24   เมษายน   2540  นายสมพงษ;  นิยมตรง นายอําเภอสตึก ได�รายงานการขอใช�ท่ีดิน

เพ่ือก�อสร�างวิทยาลัยการอาชีพสตึกให�จังหวัดบุรีรัมย;ทราบ โดยมีเนื้อท่ีประมาณ 170 ไร� ซ่ึงเป(นท่ีดิน
สาธารณประโยชน;  “หนองบัวเจ�าป̂า”  ซ่ึงต้ังอยู�  ตําบลนิคม  อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย; 

อธิบดีกรมท่ีดินได�ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเรื่องการขอใช�ท่ีดินสาธารณประโยชน; หนองบัว
เจ�าป̂า  ตําบลนิคม  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย;  เนื้อท่ีประมาณ  170  ไร�  เพ่ือใช�จัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพ 
สตึก 
           วิทยาลัยการอาชีพสตึก  จังหวัดบุรีรัมย;  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดต้ังข้ึนเม่ือ
วันท่ี  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2540  โดยมีวัตถุประสงค;เพ่ือขยายการเป_ดการสอนวิชาชีพและผลิตกําลังคนด�าน
วิชาชีพเข�าสู�ตลาดแรงงานให�แก�นักเรียนและประชาชนในระดับอําเภอ  พ้ืนท่ี  170  ไร� ต้ังอยู�ท่ี  ถนนบุรีรัมย;-
มหาสารคาม ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย;  31150  ห�างจากอําเภอสตึกประมาณ 3  กิโลเมตร 
 วิทยาลัยการอาชีพสตึกเป_ดทําการสอนครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม  2540  ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  และเป_ดสอนวิชาชีพระยะสั้น 
 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได�รับการแต�งต้ังเป(นวิทยาลัยชุมชนเครือข�ายของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย;  โดย
เป_ดสอนในระดับอนุปริญญา 
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หลักสูตรท่ีเปCดสอน   
 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได�จัดการเรียน การสอนโดยใช�หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 แยกเปAน 

ประเภทวิชาช�างอุตสาหกรรม เป_ดสอน 4 สาขาวิชา  5  สาขางาน  ได�แก� 
-  สาขาวิชาช�างยนต" 

� สาขางานยานยนต; 
-  สาขาวิชาช�างไฟฟ)ากําลัง 

� สาขางานช�างไฟฟSากําลัง 
-  สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส" 

� สาขางานช�างอิเล็กทรอนิกส; 
-  สาขาวิชาช�างกลโรงงาน 

� สาขางานเครื่องมือกล 
-  สาขาวิชาช�างเช่ือมโลหะ 

� สาขางานโครงสร�าง 
ประเภท วิชาพาณิชยกรรม  เปCดสอน  1  สาขาวิชา  2  สาขางาน  ได�แก� 
-  สาขาวิชาการบัญชี 

�  สาขางานการบัญชี 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร"ธุรกิจ 

�  สาขางานคอมพิวเตอร;ธุรกิจ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546  

ประเภท วิชาช�างอุตสาหกรรม  เป_ดสอน  4  สาขาวิชา  4  สาขางาน ได�แก� 
-  สาขาวิชาเครื่องกล 

�  สาขางานเทคนิคยานยนต; 
-  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

�  สาขางานเครื่องมือกล 
-  สาขาวิชาไฟฟ)ากําลัง 

�  สาขางานติดต้ังไฟฟSา 
-  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส" 

�  สาขางานอิเล็กทรอนิกส;อุตสาหกรรม 
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ประเภท วิชาบริหารธุรกิจ  เปCดสอน  2  สาขาวิชา  2  สาขางาน ได�แก� 
-  สาขาวิชาการบัญชี 

� สาขางานการบัญชี 
 -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร"ธุรกิจ 

� สาขางานคอมพิวเตอร;กราฟ_ก 
 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

�  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 

�  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม/ประถม) 

�  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ 
หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ" 

�  สาขางานเทคนิคยานยนต; 

�  สาขางานติดต้ังไฟฟSา 

�  สาขางานการบัญชี 

�  สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
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ขนาดและสถานที่ตั้ง 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ต้ังอยู�ท่ี กิโลเมตรท่ี 38  ถนนบุรีรัมย; - มหาสารคาม ตําบลนิคม  อําเภอสตึก  

จังหวัดบุรีรัมย; 31150 อยู�ห�างจากตัวอําเภอสตึก ประมาณ 3 กิโลเมตร ติดกับบริเวณโรงเรียนสตึก    
(โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอสตึก)มีเนื้อท่ี 170 ไร�เศษ ซ่ึงมีสภาพชุมชนเศรษฐกิจสังคม การเมืองตามสภาพ
ท่ัวไป  จําแนกได�ดังนี้ 

สภาพชุมชน 
คําขวัญอําเภอสตึก   “ พระพุทธรูปสูงใหญ� หาดทรายชวนฝ[น แข�งขันเรือยาว เจ�าพ�อศักด์ิสิทธิ์ พาณิชย;

สนามบิน” 
อาณาเขต   มีพ้ืนท่ี  803 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 501,875 ไร� ต้ังอยู�ทางทิศเหนือของจังหวัด

บุรีรัมย;  ห�างจากตัวเมืองประมาณ  41  กิโลเมตร  ตามถนนทางหลวงหมายเลข  219  โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ   ติดเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร; มีแม�น้ํามูลเป(นเส�นแบ�งเขต 

ทิศใต�    ติดเขตอําเภอกระสัง อําเภอห�วยราช ก่ิงอําเภอบ�านด�าน มีลําตะโคงเป(นเส�นแบ�งเขต 
 ทิศตะวันออก   ติดเขตอําเภอท�าตูม จังหวัดสุรินทร; มีลําน้ําชีเป(นเส�นแบ�งเขต 
 ทิศตะวันตก    ติดเขตก่ิงอําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย; มีลําตะโคงเป(นเส�นแบ�งเขต 

สภาพเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจ  ประชากรส�วนใหญ� ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช�น  ปลูกข�าว โดยเฉพาะข�าวหอมมะลิ  
ทําไร�มันสําปะหลัง  ไร�อ�อย  ไร�ข�าวโพด  สวนยางพารา  สวนยูคาลิปตัส ทํานา  นอกจากนั้นก็มีการเลี้ยงสัตว; 
เช�น  โค  กระบือ  หมู  เป(ด  ไก�  และช�าง  ซ่ึงป[จจุบันผู�เลี้ยงช�างโดยฝ.กหัดช�างเพ่ือการแสดงแล�วจะส�งไปแสดง
ตามสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศไทย เช�น  พัทยา  บางแสน  ภูเก็ต  กาญจนบุรี รองลงมา  คือ  
อุตสาหกรรมการค�าและทอผ�าไหม  งานหัตถกรรมพ้ืนบ�าน  สินค�า  OTOP  เช�น  สานเครื่องใช� จากไม�ไผ� สาน
รองเท�าด�วยผักตบชวา  เป(นต�น  ประชากรอําเภอสตึกมีรายได�เฉลี่ย  24,908   บาท/คน/ป�  (สํานักงานพัฒนา
ชุมชน : 2547) 
 สังคมและการเมือง  ประชากรส�วนใหญ�เป(นชาวอีสานเชื้อสาย ไทย ลาว เขมร ส�วย โดยมีภาษา
ท�องถ่ิน  คือ  ภาษาไทยอีสาน เขมร ส�วยและไทยโคราช นับถือศาสนาพุทธ 99.90 % มีประชากร 110,869  
คน เป(นชาย 55,190 คน หญิง 55,679 คน (ข�อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2547) มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีสําคัญ 
ดังนี้  

1.   งานประเพณีแข�งเรือยาวชิงถ�วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวและสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจําป� ณ แม�น้ํามูลหน�าท่ีว�าการอําเภอสตึก 
  2.  งานฉลองเจ�าพ�อวังกรูด ซ่ึงจัดงานวันท่ี 1-5 เมษายน ของทุกๆ ป� 
  3.  งานง้ิวอําเภอสตึก ประมาณต�นเดือนพฤศจิกายนของทุกๆ ป� 
  4.  ประเพณีอ่ืน ๆ  เหมือนไทยอีสานท่ัวไป 
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การเมืองการปกครอง 
 ในเขตอําเภอสตึก แบ�งออกเป(น 12 ตําบล 179 หมู�บ�าน ดังต�อไปนี้ 
  1.  ตําบลสตึก   15     หมู�บ�าน 
  2. ตําบลนิคม   24     หมู�บ�าน 
  3. ตําบลดอนมนต;  10      หมู�บ�าน 
  4. ตําบลสะแก   13     หมู�บ�าน 
  5. ตําบลเมืองแก   19      หมู�บ�าน 
  6.  ตําบลทุ�งวัง   15     หมู�บ�าน 
  7. ตําบลท�าม�วง   11      หมู�บ�าน 
  8. ตําบลชุมแสง   18     หมู�บ�าน 
  9.  ตําบลหนองใหญ�  16      หมู�บ�าน 
  10. ตําบลสนามชัย  12     หมู�บ�าน 
  11. ตําบลกระสัง   8       หมู�บ�าน 
  12. ตําบลร�อนทอง  18     หมู�บ�าน 

การปกครองท�องถิ่น 
 ในเขตอําเภอสตึกแบ�งการปกครองออกเป(น 12   ตําบล   1  เทศบาล 
  1)  เทศบาลตําบลสตึก 
  2) องค"การบริการส�วนตําบล 12  แห�ง 
   2.1   องค;การบริหารส�วนตําบลสตึก 
   2.2  องค;การบริหารส�วนตําบลนิคม 
   2.3  องค;การบริหารส�วนตําบลดอนมนต; 
   2.4  องค;การบริหารส�วนตําบลร�อนทอง 
   2.5  องค;การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
   2.6   องค;การบริหารส�วนตําบลสะแก 
   2.7  องค;การบริหารส�วนตําบลหนองใหญ� 
   2.8  องค;การบริหารส�วนตําบลชุมแสง 
   2.9   องค;การบริหารส�วนตําบลสนามชัย 
              2.10   องค;การบริหารส�วนตําบลกระสัง 
                2.11   องค;การบริหารส�วนตําบลทุ�งวัง 
              2.12  องค;การบริหารส�วนตําบลท�าม�วง 
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ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศาสนา 

ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ  99.50 % อีก  0.50 % นับถือศาสนาคริสต;
และอิสลาม  ในพ้ืนท่ีอําเภอสตึก มีวัดท้ังสิ้น จํานวน 52  แห�ง ศาลเจ�า 1  แห�ง ดังนี้ 
  -  ได�รับวิสุงคามสีมา จํานวน 25    แห�ง 
  -  ไม�ได�รับวิสุงคามสีมา จํานวน  27    แห�ง 
  -  ศาลเจ�าพ�อวังกรูด จํานวน     1    แห�ง 

 ศิลปวัฒนธรรม 
  ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ�านของอําเภอสตึก ได�แก� การละเล�นดนตรีพ้ืนบ�าน เช�น กันตรึม  อําเภอสตึก
มีองค;กรเครือข�ายในพ้ืนท่ี  จํานวน 14 แห�ง  ดังนี้ 
  -  สภาวัฒนธรรมอําเภอ    1  แห�ง 
  -  สภาวัฒนธรรมตําบล     12  แห�ง 
  -  ศูนย;วัฒนธรรมอําเภอ    1  แห�ง 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 งานประเพณีท่ีสําคัญ  ได�แก� 
  - งานประเพณีแข�งเรือยาวชิงถ�วยพระราชทานฯ ประจําป� ณ บริเวณลําน้ํามูล 
  -  งานประเพณีบุญบ้ังไฟ 
  -  งานประเพณีแห�เทียนพรรษา 
  -  งานเทศกาลสงกรานต;  
  -  งานเทศกาลลอยกระทง 

 การสาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาล (ขนาด 60 เตียง)  จํานวน 1    แห�ง 
  -  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  จํานวน  1    แห�ง 
  -  สถานีอนามัย    จํานวน 12  แห�ง 
  -  คลีนิก     จํานวน   4  แห�ง 
  -  ร�านขายยาแผนป[จจุบัน   จํานวน   9  แห�ง 
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สีประจําวิทยาลัยการอาชีพสตึก 
 สีท่ีเป(นสัญลักษณ;ของวิทยาลัยการอาชีพสตึก คือ สีเทา กับ สีเลือดหมู 
 สีเทา         หมายถึง    ความสามัคคี ความสุขุม ความเยือกเย็นและความรอบคอบ 
 สีเลือดหมู  หมายถึง    การต�อสู�กับงาน ความเสียสละ และความกล�าหาญ 
 สีเทากับสีเลือดหมู หมายถึง    ชาววิทยาลัยการอาชีพสตึกทุกคนจะต�องมีความเข�มแข็ง 

   อดทน กล�าเผชิญหน�ากับความจริง มีความรักสามัคคีซ่ึง 
   กันและกัน เสียสละเพ่ือประโยชน;ส�วนรวม มุ�งพัฒนา 
   ตนเอง และพัฒนา ประเทศชาติให�เจริญก�าวหน�าต�อไป 
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 4.2  ข�อมูลด�านอาคารสถานที่  
        ช่ือสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
  ช่ือภาษาอังกฤษ Satuk Industrial Community Education College 
  ท่ีตั้งสถานศึกษา  เลขท่ี  100  หมู� ท่ี  23  ถนน บุรีรัมย; – มหาสารคาม ตําบลนิคม    
อําเภอสตึก   รหัส  31150 
  โทรศัพท" โทร 0 4468 0114   

 โทรสาร  โทร 0 4468 0208   
เว็บไซต"  www.sticc.ac.th 
อีเมล  www.stuksticc@gmail.com     
เนื้อท่ีของสถานศึกษา 
170  ไร� งาน.............ตารางวา ................  
มีอาคาร  รวมท้ังสิ้น......9.........หลัง  มีห�องท้ังสิ้น....76......ห�อง ได�แก� 

  1.  อาคารอํานวยการ   จํานวน   1 หลัง 5 ห�อง 
  2.  อาคารหอประชุมพัฒนาจิต   จํานวน   1 หลัง 4 ห�อง 
  3.  อาคารเรือนชั่วคราว    จํานวน   1 หลัง 10 ห�อง 
  4.  อาคารช�างเชื่อมโลหะ   จํานวน   1 หลัง 6 ห�อง 
  5.  อาคารบริหารธุรกิจ    จํานวน   1 หลัง 18 ห�อง 
  6.  อาคารช�างอุตสาหกรรม   จํานวน   1 หลัง 22 ห�อง 
  7.  อาคารโรงอาหาร    จํานวน   1 หลัง 1 ห�อง 
  8.  อาคารช�างกลโรงงาน  จํานวน    1 หลัง 5 ห�อง 
  9.  อาคารศูนย;วิทยบริการ จํานวน    1 หลัง 5 ห�อง 
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5.  แผนภูมิโครงสร�างการบริหาร 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู�อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู�อํานวยการ ฝJายบริหารทรัพยากร 
นางสาวสงดั  เสือชุมแสง 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางจิราภรณ;  งามชื่น 

งานบุคลากร 
นางวาสนา  นวลศรี 

งานการเงิน 
นางวนิดา  โพธิ์ออน 

งานบัญชี 
นางสาวรัศมี  บุญมั่น 

งานพัสดุ 
นายชูศักดิ์  ข�ยขะ 

งานอาคารสถานที่ 
นายวิรัช  สายหยุด 

งานทะเบียน 
นางจิตรา  จิตวิวัฒนา 

งานประชาสัมพันธ; 
นางจันทร;เพ็ญ โลบุญ 

รองผู�อํานวยการ ฝJายแผนงานและความรวมมือ 
นายธีรกรณ"  พรเสนา 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายจาํรัส  พิมพาชาติ 

งานศูนย;ข�อมูลสารสนเทศ 
นายผดุงศักดิ์  บุญยืน 

งานความร�วมมือ 
นายภัทรพงษ; โลบุญ 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 
นายธิติวัฒน;  ธนโชติเรืองนนท; 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นายสิทธิชัย  ลีหล�าน�อย 

งานส�งเสริมผลิตผลการค�าฯ 
นางสาวกุสุมา  เกศศรีพงษ;ศา 

รองผู�อํานวยการ ฝJายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นายปKณณทัต  เพียรการ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายวัฒนา  พงษ;ชนะ 

งานครูที่ปรึกษา 
นายปฐมพงษ;  สังข;น�อย 

งานปกครอง 
นายปรีชา  ทวยภา 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
นายชัย  พลคํา 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางพนิดา บุญจงนุเคราะห;กุล 

งานโครงการพิเศษ 
ว�าที่ ร.ต.บุญส�ง  นิเวศสวรรค; 

รองผู�อํานวยการ ฝJายวิชาการ 
นางชุตญิา อัยยะ 

แผนกวิชาอุตสาหกรรม 
5  แผนกวิชา 

แผนกวิชาพาณิชยกรรม 
2  แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตร 
นายประเทือง  กองรัตน; 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายอนุชา  ชื่นจิตรชม 

งานวิทยบริการห�องสมุด 
นางสาวธนัฐดา  วิลัยเกษ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายสุริกานต;  เปรี่ยมไพบูลย; 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายลือเดช  บุญโยดม 
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6. ข�อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

6.1 อัตรากําลัง ปL 2558 ข�อมูล ณ วันท่ี 19 กันยายน 2557 

ผู�ให�ข�อมูล  นางสาวกาญจนา  ศรีเมือง  เจ�าหน�าท่ีงานบุคลากร 

อัตรากําลังของ วิทยาลัยการอาชีพสตึก    มีบุคลากรท้ังสิ้น     79    คน 

ก.  ข�าราชการ   18   คน 
1. ผู�บริหาร  5 คน 
2. ข�าราชการครู 13   คน 
3. ข�าราชการพลเรือน -      คน 

ข.  ลูกจ�างประจํา  -   คน 
1. ทําหน�าท่ีสอน - คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน 

ค.  พนักงานราชการ  9 คน 
1. ทําหน�าท่ีสอน 9 คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน 

ง.  ลูกจ�างช่ัวคราว  52 คน 
1. ทําหน�าท่ีสอน 18 คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน 34 คน 
 

           จ.  มีข�าราชการ/ลูกจ�าง มาช�วยราชการ       -  คน 
           ฉ.  มีข�าราชการ/ลูกจ�าง ไปช�วยราชการท่ีอ่ืน  -  คน 

 
 

ช.  มีอัตราว�าง  ไม�มีคนครอง - คน 
1. ข�าราชการ  - คน 
2. ลูกจ�างประจํา - คน 
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6.2 ข�อมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒกิารศึกษา   
   ก. ครูผู�สอน ข. เจ�าหน�าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน            รวม 
- ตํ่ากว�า ม.6  - คน   14 คน  14   คน 
- ปวช./ม.6  - คน   2 คน  2     คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี - คน   8 คน  8     คน 
- ปริญญาตรี  34 คน   10 คน  45   คน 
- ปริญญาโท  6 คน   - คน  6     คน 
- ปริญญาเอก  - คน   - คน  -      คน 

รวม  40 คน รวม 34 คน รวม 74   คน 
   

  6.3 ข�อมูลลกูจ�างช่ัวคราว จําแนกตามแหล�งเงินทีจ่�าง 
   ก. ครูผู�สอน ข. เจ�าหน�าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน            รวม 
- จ�างด�วยงบบุคลากร  22 คน  - คน  22   คน 
- จ�างด�วยงบดําเนินงาน  - คน  - คน  -     คน 
- จ�างด�วยงบเงินอุดหนุน  18 คน  34 คน  53   คน 
- จ�างด�วยเงินรายได� (บกศ.) - คน  - คน  -      คน 
- จ�างด�วยเงินอ่ืน ๆ   - คน  - คน  -      คน 

รวม  40 คน รวม 34 คน รวม 74   คน 
 

6.4 ข�อมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหน�าที่ ความรับผิดชอบ 
6.4.1 ข�าราชการ   รวม 18 คน  (ข�าราชการครู และข�าราชการพลเรือน) 

ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน�าท่ี 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นายระเบียบ  เท่ียงธรรม ปริญญาโท บริหารการศึกษา ผู�อํานวยการสถานศึกษา 

2. นางสาวสงัด  เสือชุมแสง ปริญญาโท บริหารการศึกษา รองผู�อํานวยการสถานศึกษา 

3. นายธีรกรณ;  พรเสนา ปริญญาโท บริหารการศึกษา รองผู�อํานวยการสถานศึกษา 

4. นางชุติญา  อัยยะ ปริญญาโท บริหารการศึกษา รองผู�อํานวยการสถานศึกษา 

5. นายป[ณณทัต  เพียรการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา รองผู�อํานวยการสถานศึกษา 

6. นายชาครีย;  สิริสุนทรานนท; ปริญญาตรี สังคมศึกษา หัวหน�าแผนกวิชาสามัญฯ 

7. นางวาสนา  นวลศร ี ปริญญาตรี คณิตศาสตร; หัวหน�างานบุคลากร 

8. นายชูศักด์ิ  ขุ�ยขะ ปริญญาโท อิเล็กทรอนิกส; หัวหน�างานพัสดุ 

9. นายวัฒนา  พงษ;ชนะ ปริญญาตรี การบัญชี หัวหน�างานกิจกรรม 
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ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน�าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
10. นางจิราภรณ;  งามชื่น ปริญญาโท การบัญชี หัวหน�างานบริหารงานท่ัวไป 

11. นางจิตรา  จิตติวัฒนา ปริญญาตรี การบัญชี หัวหน�างานทะเบียน 

12. นายประเทือง  กองรัตน; ปริญญาตรี ช�างกลโรงงาน หัวหน�าแผนกวิชาช�างกลฯ 

13. นางสาววนิดา  โพธิ์ออน ปริญญาโท การบัญชี หัวหน�างานการเงิน 

14. นางจันทร;เพ็ญ  โลบุญ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ หัวหน�างานประชาสัมพันธ; 

15. นายอนุชา  ชื่นจิตรชม ปริญญาตรี ช�างยนต; หัวหน�าแผนกวิชาช�างยนต; 

16. นายสิทธิชัย ลีหล�าน�อย ปริญญาตรี คอมพิวเตอร; หัวหน�าแผนกวิชาคอมฯ 

17. นายสุริกานต;  เปรี่ยมไพบูลย; ปริญญาตรี ช�างเชื่อมโลหะ หัวหน�าแผนกวิชาช�างเชื่อมฯ 

18. นายสุริสิทธ;  แสงเสนาะ ปริญญาตรี ช�างไฟฟSากําลัง  - 
 

6.4.2 ลูกจ�างประจํา  รวม   - คน (ทําหน�าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน�าท่ี 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 
 

6.4.3 พนักงานราชการ รวม 9 คน (ทําหน�าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน�าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
1. นางสาวแพรวพรรณ  ชิ้นเจริญ ปริญญาตรี การบัญชี หัวหน�าแผนกวิชาการบัญชี 

2. นายชัย  พลคํา ปริญญาตรี การบัญชี หัวหน�างานแนะแนวฯ 

3. ว�าท่ี ร.ต.บุญส�ง  นิเวศสวรรค; ปริญญาตรี การบัญชี หัวหน�างานโครงการพิเศษฯ 

4. นายธนกฤต  สุวรรณกัญญา ปริญญาโท ไฟฟSากําลัง หัวหน�าแผนกวิชาไฟฟSากําลัง 

5. นายสวัสด์ิ  จันทราช ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส; หัวหน�าแผนกวิชาอิเล็กฯ 

6. นายปฐมพงษ;  สังข;น�อย ปริญญาโท เทคนิคพ้ืนฐาน หัวหน�างานครูท่ีปรึกษา 

7. นายภัทรพงษ;  โลบุญ ปริญญาตรี ช�างยนต; หัวหน�างานความร�วมมือ 

8. นายวิรัช  สายหยุด ปริญญาตรี ช�างกลโรงงาน หัวหน�างานอาคารสถานท่ี 

9. นายจํารัส  พิมพาชาติ ปริญญาตรี ช�างยนต; หัวหน�างานวางแผนฯ 
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6.4.4 ลูกจ�างช่ัวคราว รวม 52 คน (ทําหน�าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)  
ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน�าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นายนิพนธ;  โยวะ ปริญญาตรี ช�างยนต; ผู�ช�วยงานวิจัยฯ 

2. นายปรีชา  ทวยภา ปริญญาตรี ช�างยนต; หัวหน�างานปกครอง 

3. นายลือเดช  บุญโยดม ปริญญาตรี คอมพิวเตอร; หัวหน�างานสื่อฯ 

4. นางมลิวัลย;  กองรัตน; ปริญญาตรี ไฟฟSากําลัง ผู�ช�วยงานอาคารสถานท่ี 

5. นางสาวธนัฐดา  วลิัยเกษ ปริญญาตรี ภาษาไทย หัวหน�างานวิทยบริการฯ 

6. นายพิธิพงศ;  ฤทธิ์มนตรี ปริญญาตรี ช�างเชื่อมโลหะ ผู�ช�วยงานวิจัยฯ 

7. นายเนติราช  คําก�อน ปริญญาตรี วิทยาศาสตร;  - 

8. นายผดุงศักด์ิ  บุญยืน ปริญญาตรี คอมพิวเตอร; หัวหน�างานศูนย;ข�อมูลฯ 

9. นายเชษฐา  ตากกะโทก ปริญญาตรี ช�างยนต; ผู�ช�วยงานโครงการพิเศษ 

10. นางสาวรัศมี  บุญม่ัน ปริญญาตรี การบัญชี หัวหน�างานบัญชี 

11. นายธนะศักด์ิ  อาคมศิลป{ ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส; ผู�ช�วยงานกิจกรรม 

12. นายธํารง  บริบูรณ; ปริญญาตรี ช�างกลโรงงาน ผู�ช�วยงานหลักสูตรฯ 

13. นางพนิดา  บุญจงนุเคราะห;กุล ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส; หัวหน�างานสวัสดิการ 

14. นางสาวกุสุมา  เกศศรีพงษ;ศา ปริญญาโท การบัญชี หัวหน�างานส�งเสริมฯ 

15. นายสุริยะ นันทสุมาลย; ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ผู�ช�วยงานสวัสดิการฯ 

16. นางสาวรัชนีวรรณ  จันทร;ทา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ผู�ช�วยงานวัดผลฯ 

17. นางสาวขวัญเรือน  นันทแสง ปริญญาตรี คอมพิวเตอร; ผู�ช�วยงานสื่อฯ 

18. นายธิติวัฒน;  ธนโชติเรืองนนท; ปริญญาตรี ช�างยนต; หัวหน�างานวิจัยฯ 

19. นางสาววัชรา  กัดไธสง ปวส. - เจ�าหน�าท่ีงานวัดผลฯ 

20. นางนิกุล  สุครีพธ; ปริญญาตรี - เจ�าหน�าท่ีงานวางแผนฯ 

21. ว�าท่ี ร.ต.ทนงชัย  อินทวงศ; ปวส. - เจ�าหน�าท่ีงานพัสดุ 

22. นางสาวสุจิตรา  อินทวงศ; ปวส. - เจ�าหน�าท่ีงานห�องสมุด 

23. นางสาววิภาวดี  วงศ;ตรี ปริญญาตรี - เจ�าหน�าท่ีงานประชาสัมพันธ; 

24. นางสาวกัญญาณัฐ  แก�วน�อย ปริญญาตรี - เจ�าหน�าท่ีงานบัญชี 

25. นางสาวอังคุณากร  พลพา ปริญญาตรี - เจ�าหน�าที่งานครูทีป่รึกษา 

26. นางสาววงศ;สุริยา  พยัคฆกุล ปริญญาตรี - เจ�าหน�าท่ีงานกิจกรรมฯ 

27. นายอัสนี บุญจงนุเคราะห;กุล ปวส. - เจ�าหน�าท่ีงานศูนย;ข�อมลูฯ 

28. นางสาวอรวรรณ  ขุ�ยขะ ปริญญาตรี - เจ�าหน�าท่ีงานการเงิน 

29. นางสาวกาญจนา  ศรีเมือง ปวส. - เจ�าหน�าท่ีงานบุคลากร 

33 



ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน�าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
30. นายสิทธิพงษ;  มะณู ปริญญาตรี - เจ�าหน�าท่ีงานการเงิน 

31. นางสาวแวววิมนต;  ไสย;แสง ปริญญาตรี - เจ�าหน�าท่ีงานหลักสูตรฯ 

32. นางสาวธีรารักษ;  ปะลุวันรัมย; ปวช. - เจ�าหน�าท่ีงานทะเบียน 

33. นางสาวเสาวภา  พิมพ;หล�า ปวส. - เจ�าหน�าท่ีงานพัสดุ 

34. นางสาวสุรีรัตน;  งามสะพรั่ง ปริญญาตรี - เจ�าหน�าท่ีงานสื่อฯ 

35. นางสาวพัชรินทร;  ไชยบุตร ปวส. - เจ�าหน�าท่ีงานวิจัยฯ 

36. นางสาววารุณี ธนโชติเรืองนนท; ปริญญาตรี - เจ�าหน�าท่ีงานบริหารฯ 

37. นางสาวนวลละออ  ประยันโต ปวส. - เจ�าหน�าท่ีงานทะเบียน 

38. นายนิยม  ลาภมาก ม.3 - พนักงานขับรถ 

39. นายอํารา  รัตนวงศ;สวัสด์ิ ป.4 - พนักงานขับรถ 

40. นายสาลี ยุดรัมย; ป.4 - นักการภารโรง 

41. นายสมพงษ;  แสงงาม ม.3 - นักการภารโรง 

42. นายบุญแก�ว  สายสาลี ม.6 - นักการภารโรง 

43. นายไพศาล  ศรีทอง ป.4 - นักการภารโรง 

44. นายทองดี  ผลบุญ ม.3 - นักการภารโรง 

45. นายชน  สิบรัมย; ม.3 - นักการภารโรง 

46. นายสมพร  เดือนแหร�รัมย; ม.3 - นักการภารโรง 

47. นางดาหวัน  นิลฉวี ป.6 - แม�บ�าน 

48. นางหัด  แสงงาม ม.3 - แม�บ�าน 

49. นางสาวระวิวรรณ  ยุดรัมย; ม.3 - แม�บ�าน 

50. นายบุญล�อม  หอมหวล ป.4 - ยามรักษาการณ; 

51. นายสาลี  สายวัน ป.4 - ยามรักษาการณ; 

52. นายบุญเสาร;  สืบเพ็ง ป.4 - ยามรักษาการณ; 
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หน�วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจ�าย เป�นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ�/

หุ�นยนต�

วิจัยสร�าง

องค�ความรู�
รวม

โครงการความ

ร�วมมือผลิต

กําลังคนด�าน

อาชีวศึกษา

โครงการ

สนับสนุน

ค�าใช�จ�าย

ตั้งแต�ระดับ

อนุบาลจน

จบขั้น

พื้นฐาน

โครงการ

เตรียม

ความ

พร�อมสู�

ประชาคม

อาเซียน

โครงการ

เรียนฟรี 15 ป4
เงินรายได� รวมทั้งสิ้น

26,309,478 1,417,500 1,024,700 35,000     28,786,678 6,609,550 650,000   5,166,785  3,714,685 16,141,020  44,927,698  

ส�วนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช#จ�ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัย  การอาชีพสตึก

3.1 สรุปผลการใช#จ�ายเงิน ป+ที่ผ�านมา (ป+งบประมาณ พ.ศ. 2557)

ผลการใช#จ�ายเงินป+ป2จจุบัน (ป+ 2557) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

26,309,478 1,417,500 1,024,700 35,000     28,786,678 6,609,550 650,000   5,166,785  3,714,685 16,141,020  44,927,698  

 1. แผนงานสร#างและกระจายขยายโอกาส 44,927,698 

 - งบบุคลากร 7,713,328  7,713,328  7,713,328   

 - งบดําเนินงาน 7,100,400  1,387,500 1,024,700 9,512,600  1,059,000 1,059,000   10,571,600 

 - งบลงทุน 7,780,000  7,780,000  -            7,780,000   

 - งบเงินอุดหนุน 276,000     30,000     306,000    6,609,550 5,166,785  2,655,685 14,432,020 14,738,020 

 - งบรายจ�ายอื่น 3,439,750  35,000     3,474,750  650,000   650,000      4,124,750   

 2. แผนงาน สร#างเครือข�ายความร�วมมือ ระดับอาเซียนและต�างประเทศ -            

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน -            

 - งบลงทุน -            

 - งบเงินอุดหนุน -            -            

 - งบรายจ�ายอื่น
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1. ประมาณการรายรับ 44,927,698 บาท
 ก. เงินรายได� (บกศ.) ยกยอดมา + คาดว$าจะได�รับ 3,714,685 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป) 2558 (ป)ต$อไป) ที่คาดว$าจะได�รับ 41,213,013 บาท

งบบุคลากร 7,713,328 บาท

งบดําเนินงาน 9,512,600 บาท

งบลงทุน 7,780,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 12,082,335 บาท

งบรายจ$ายอื่น 4,124,750 บาท

2. ประมาณการรายจ$าย 44,927,698 บาท
งบบุคลากร 7,713,328 บาท

 - เงินเดือน 5,295,748  บาท

 - ค�าตอบแทนพนักงานราชการ 2,022,780  บาท

 -  เงินวิทยฐานะ 394,800     บาท

งบดําเนินงาน 10,571,600 บาท

งบลงทุน 7,780,000 บาท

 - ครุภัณฑ( 2,080,000 บาท

 - ส่ิงปลูกสร.าง 5,700,000  บาท

งบเงินอุดหนุน 14,738,020 บาท

งบรายจ$ายอื่น 4,124,750 บาท

 - โครงการเตรียมความพร.อมสู�ประชาคมอาเซียน 650,000 บาท

 - โครงการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษามิติใหม� 35,000 บาท

 - โครงการอาชีวะสร.างผู.ประกอบการใหม�แบบครบวงจร 235,000 บาท

 - โครงการอาชีวศึกษาสู�มาตรฐานสากล กรณีไทย:จีน 47,000 บาท

 - โครงการปฏิรูปหลักสูตรส่ือและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ 15,000 บาท

 - โครงการความร�วมมือในการฝ?กงานนักเรียน นักศึกษาฯ 400,000 บาท

 - โครงการเสริมสร.างคุณธรรมและธรรมาภิบาล 107,500 บาท

 - โครงการจัดศูนย(ฝ?กบอรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 116,250 บาท

 - โครงการศูนย(ฝ?กอาชีพเพื่อชุมชน (Fix it center) 2,110,000 บาท

 - โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร.างคุณภาพชีวิตครูฯ 100,000 บาท

 - โครงการลดปMญหาการออกกลางคันฯ 138,000 บาท

 - โครงการส�งเสริมการมีงานทําของผู.สําเร็จการศึกษา เรียนจบ พบงาน 100,000 บาท

 - โครงการส�งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 71,000 บาท

ส$วนท่ี 3 
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ$าย  ป)งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ป)ต$อไป)

วิทยาลัย  การอาชีพสตึก
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หน�วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได� เป�นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ�/

หุ�นยนต�

วิจัยสร�างองค�

ความรู�
รวม

1.โครงการ 

ความร�วมมือ

ผลิตกําลังคน

ด�านอาชีวศึกษา

2โครงการ 

สนับสนุน

ค�าใช�จ�ายตั้งแต�

ระดับอนุบาล

จนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

3.โครงการ 

เตรียมความ

พร�อมสู�

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ 

เรียนฟรี 15 ป7
รวมทั้งสิ้น บกศ.

งบประมาณ 26,309,478   1,417,500     1,024,700     35,000         28,786,678   6,609,550     650,000       5,166,785     12,426,335   3,714,685     44,927,698   

งบบุคลากร 7,713,328     7,713,328    7,713,328    

เงินเดือนข�าราชการ 5,295,748     -              

เงินวิทยฐานะ 394,800       -              

ค�าตอบพนักงานราชการ 2,022,780     -              

งบดําเนินงาน 7,100,400     1,387,500     1,024,700     9,512,600    -              -              1,059,000    9,512,600    

    ค�าตอบแทน 3,042,000    531,000       3,573,000    -              481,000       

ค�าตอบแทนสอนเทียบโอนประสบการณ�  - -              -              425,000       

ส�วนที่ 3 
3.3 สรุปงบหน�ารายจ�ายป3งบประมาณ พ.ศ. 2558

รายการค�าใช�จ�าย/รายจ�ายตามงบประมาณ

แผนการใช�จ�ายเงินป3ตามแผนปฏิบัติการ (ป3 2558) แหล�งเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัย  การอาชีพสตึก

ผลผลิต โครงการ

ค�าตอบแทนสอนเทียบโอนประสบการณ�  - -              -              425,000       

ค�าตอบแทนสอนระยะสั้น 531,000       531,000       

ค�าธุรการเทียบโอน  - -              -              56,000         

ค�าสอนเกินภาระงาน 2,304,000     2,304,000    -              

ค�าธุรการผู�บริหาร 180,000       180,000       -              

ค�าธุรการลูกจ�างชั่วคราว 558,000       558,000       -              

    ค�าใช�สอย 2,036,190    738,000       2,774,190    -              -              578,000       

ค�าสมทบเงินกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ 81,000         81,000         -              

ค�าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 450,000       450,000       -              

โครงการอาชีวศึกษาจังหวัด 200,000       200,000       -              

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการทางวิชาการและเผยแพร�ผลงานวิจัย 100,000       100,000       -              

โครงการอาชีวร�วมด�วยช�วยประชาชน 28,000         28,000         -              

โครงการพัฒนาสถานศึกษา 1,405,190     510,000       1,915,190    578,000       

    ค�าวัสดุ 730,000       9,500          739,500       -              -              

วัสดุทางการศึกษา 100,000       100,000       -              

วัสดุก�อสร�าง 130,000       130,000       -              

วัสดุงานบ�านงานครัว 100,000       100,000       

วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 400,000       400,000       -              
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได� เป�นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ�/

หุ�นยนต�

วิจัยสร�างองค�

ความรู�
รวม

1.โครงการ 

ความร�วมมือ

ผลิตกําลังคน

ด�านอาชีวศึกษา

2โครงการ 

สนับสนุน

ค�าใช�จ�ายตั้งแต�

ระดับอนุบาล

จนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

3.โครงการ 

เตรียมความ

พร�อมสู�

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ 

เรียนฟรี 15 ป7
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค�าใช�จ�าย/รายจ�ายตามงบประมาณ

แผนการใช�จ�ายเงินป3ตามแผนปฏิบัติการ (ป3 2558) แหล�งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

วัสดุเวชภัณฑ�และยา 9,500           9,500          -              

 วัสดุฝ>กแต�ละแผนก 873,650       260,000       113,700       1,247,350    -              

แผนกวิชาช�างยนต� 165,200       34,800         3,600           203,600       -              

แผนกวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส� 95,900         40,800         4,800           141,500       -              

แผนกวิชาช�างไฟฟHากําลัง 63,000         38,400         3,400           104,800       -              

แผนกวิชาช�างเทคนิคพื้นฐาน 162,050        - 162,050       -              

แผนกวิชาช�างเชื่อมโลหะ 23,450         8,800           4,000           36,250         -              

แผนกวิชาช�างกลโรงงาน 118,650       38,800         1,600           159,050       -              

แผนกวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 76,000         42,600         14,950         133,550       -              

แผนกวิชาการบัญชี 87,800         55,800         12,350         155,950       -              

แผนกวิชาการบัญชี  MEP 21,600          -  21,600         -              

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ� 60,000          - 60,000         -              แผนกวิชาสามัญสัมพันธ� 60,000          - 60,000         -              

โครงการฝNกอบรมระยะสั้นสําหรับผู�ด�อยโอกาส 19,000         19,000         -              

โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ 50,000         50,000         -              -              -              

   ค�าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) 418,560       380,000       380,000       1,178,560    -              

ค�าไฟฟHา 350,000       380,000       368,000       1,098,000    -              

ค�าน้ําประปา 10,000          - 10,000         -              

ค�าโทรศัพท� 21,000          - 21,000         -              

ค�าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร�เน็ต 37,560          - 37,560         -              

ค�าจัดเก็บขยะมูลฝอย  -  - 12,000         

งบลงทุน 7,780,000    7,780,000    -              -              -              7,780,000    

ครุภัณฑD 2,080,000    2,080,000    -              

ชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ�ไฮดรอลอกส� 1,600,000     1,600,000    -              

อุตสาหกรรมชั้นสูงพร�อมสื่อ -              -              

เครื่องมือตรวจสอบความผิดพลาดของรถยนต� 400,000       400,000       -              

ชุดฝNกเครื่องยนต�แกQสโซลีน 80,000         80,000         -              

สิ่งก�อสร�าง 5,700,000    5,700,000    -              

ปรับอาคาร 1,500,000     1,500,000    -              

ปรับปรุงระบบไฟฟHา 1,500,000     1,500,000    -              

ปรับปรุงระบบประปา 1,200,000     1,200,000    -              

ปรับปรุงห�องน้ํา ห�องส�วม 1,500,000     1,500,000    -              
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได� เป�นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ�/

หุ�นยนต�

วิจัยสร�างองค�

ความรู�
รวม

1.โครงการ 

ความร�วมมือ

ผลิตกําลังคน

ด�านอาชีวศึกษา

2โครงการ 

สนับสนุน

ค�าใช�จ�ายตั้งแต�

ระดับอนุบาล

จนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

3.โครงการ 

เตรียมความ

พร�อมสู�

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ 

เรียนฟรี 15 ป7
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค�าใช�จ�าย/รายจ�ายตามงบประมาณ

แผนการใช�จ�ายเงินป3ตามแผนปฏิบัติการ (ป3 2558) แหล�งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินอุดหนุน 276,000       30,000         306,000       6,609,550    5,166,785     11,776,335   2,655,685    12,082,335   

   ค�าตอบแทน -              5,455,632    5,455,632    650,000       

เงินเดือนครูต�างชาติ -              -              650,000       

เงินเดือนลูกจ�างชั่วคราว -              4,564,752     4,564,752    

ค�าครองชีพลูกจ�างชั่วคราว -              890,880       890,880       

  ค�าใช�สอย -              -              -              328,228       328,228       -              

ค�าซ�อมแซมยานพาหนะ 100,000       100,000       

เงินสมทบประกันสังคมลูกจ�างชั่วคราว -              228,228       228,228       

  ค�าวัสดุ 276,000       30,000         306,000       825,690       5,166,785     5,992,475    2,005,685    

วัสดุสํานักงาน 4 ฝFาย 500,000       

 ค�าหนังสือเรียน -              2,417,000     2,417,000    

 ค�าอุปกรณ�การเรียน -              555,910        555,910        ค�าอุปกรณ�การเรียน -              555,910        555,910       

 ค�าเครื่องแบบ -              1,045,800     1,045,800    

 ค�ากิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 1,148,075     1,148,075    

 อุดหนุนกิจกรรมองค�การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร�างสรรค� 36,000         36,000         

 สิ่งประดิษฐ�คนรุ�นใหม�ฯ 142,000       142,000       

 อุดหนุนการหารายได�ระหว�างเรียน 83,000         83,000         

 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปวช. 15,000         15,000         

 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปวส. 30,000         30,000         

จัดหาครุภัณฑ�แผนกวิชา 325,690       325,690       2,005,685    
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได� เป�นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ�/

หุ�นยนต�

วิจัยสร�างองค�

ความรู�
รวม

1.โครงการ 

ความร�วมมือ

ผลิตกําลังคน

ด�านอาชีวศึกษา

2โครงการ 

สนับสนุน

ค�าใช�จ�ายตั้งแต�

ระดับอนุบาล

จนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

3.โครงการ 

เตรียมความ

พร�อมสู�

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ 

เรียนฟรี 15 ป7
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค�าใช�จ�าย/รายจ�ายตามงบประมาณ

แผนการใช�จ�ายเงินป3ตามแผนปฏิบัติการ (ป3 2558) แหล�งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

งบรายจ�ายอื่น 3,439,750    35,000         3,474,750    650,000       650,000       4,124,750    

 โครงการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมอาเซียน -              650,000       650,000       

 โครงการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษามิติใหม� (จัดประกวดสิ่งประดิษฐ�) 35,000         35,000         -              

 โครงการอาชีวะสร�างผู�ประกอบการใหม�แบบครบวงจร 235,000       235,000       -              

 โครงการอาชีวศึกษาสู�มาตรฐานสากล  กรณีไทย:จีน 47,000         47,000         -              

 โครงการปฏิรูปหลักสูตรสื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ 15,000         15,000         -              

 โครงการความร�วมมือในการฝNกงานนักเรียนนักศึกษาฯ 400,000       400,000       -              

 โครงการเสริมสร�างคุณธรรมและธรรมาภิบาล 107,500       107,500       -              

 โครงการจัดศูนย�ฝNกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา 116,250       116,250       -              

 โครงการศูนย�ฝNกอาชีพเพื่อชุมชน (Fix it center) 2,110,000     2,110,000    -              

 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร�างคุณภาพชีวิตครูฯ 100,000       100,000       -              

 โครงการลดป_ญหาการออกกลางคันฯ 138,000       138,000       -               โครงการลดป_ญหาการออกกลางคันฯ 138,000       138,000       -              

 โครงการส�งเสริมการมีงานทําของผู�สําเร็จอาชีวศึกษา เรียนจบ พบงาน 100,000       100,000       -              

 โครงการส�งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 71,000         71,000         -              
 สํารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่

 -
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ�าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช จ�าย ที่ใช 
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58

รวมเป*น

เงิน

รวมทั้งสิ้นเป*นเงินงบประมาณ

1 งานตามภาระงานประจํา

1.1 งบดําเนินงาน 10,571,600 10,571,600

1.2 งบลงทุน 7,780,000 7,780,000

  - ค�าครุภัณฑ� งานพัสดุ 2,080,000 2,080,000

  - ค�าสิ่งก�อสร�าง 5,700,000 5,700,000

แผนการใช จ�ายงบประมาณ ป5 2558

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช จ�ายเงิน

ป5งบประมาณประจําป5 พ.ศ. 2558

วิทยาลัย การอาชีพสตึก    จังหวัด  บุรีรัมย�

หน�วย : บาท

  - ค�าสิ่งก�อสร�าง 5,700,000 5,700,000

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 5,972,640 5,972,640

 - โครงการพัฒนาสถานศึกษา 4 ฝ,าย บริหารทรัพยากร/

แผนงาน/พัฒนา/วิชากร

2,548,190 2,548,190

 - โครงการจัดหาครุภัณฑ�ประจําแผนกวิชา แผนกวิชา 2,276,375 2,276,375

 - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน งานกิจกรรมฯ 1,148,075 1,148,075

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 4,124,750 4,124,750

3.1 โครงการ เตรียมความพร�อมสู�ประชาคมอาเซียน แผนกวิชามัญฯ 650,000 650,000

3.2 โครงการ อาชีวะสร�างผู�ประกอบการใหม�แบบครบ

วงจร

งานส�งเสริมฯ 235,000 235,000

3.3 โครงการ ส�งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ทวิภาคี

งานทวิภาคีฯ 71,000

71,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ�าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช จ�าย ที่ใช 
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58

รวมเป*น

เงิน

แผนการใช จ�ายงบประมาณ ป5 2558

3.4 โครงการ พัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษามิติใหม� งานวิจัยฯ 35,000 35,000

3.5 โครงการ พัฒนาอาชีวศึกษาสู�มาตรฐานสากล ไทย:จีน งานหลักสูตร 47,000 47,000

3.6 โครงการ ปฏิรูปหลักสูตรสื่อและการจัดการเรียนการ

สอน

งานสื่อการเรียนการสอน 15,000 15,000

3.7 โครงการ ความร�วมมือในการฝGกงานนักเรียน

นักศึกษาฯ

งานทวิภาคีฯ 400,000 400,000

3.8 โครงการ เสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาล

งานกิจกรรมฯ 107,500 107,500

3.9 โครงการ จัดศูนย�ฝGกอบรมอาชีพในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

แผนกวิชาช�างเชื่อมฯ 116,250 116,250

3.10 โครงการ ศูนย�ฝGกอาชีพเพื่อชุมชน (Fix it center) งานโครงการพิเศษฯ 2,110,000 2,110,000

3.11 โครงการ ผลิต พัฒนา เสริมสร�างคุณภาพชีวิตครูฯ 100,000 100,000

3.12 โครงการ ลดปSญหาการออกกลางคันฯ งานครูที่ปรึกษา 138,000 138,0003.12 โครงการ ลดปSญหาการออกกลางคันฯ งานครูที่ปรึกษา 138,000 138,000

3.13 โครงการ ส�งเสริมการมีงานทําของผู�สําเร็จ

อาชีวศึกษา เรียนจน พบงาน

งานศูนย�ช�อมูลสารสนเทศ 100,000 100,000

4 โครงการพิเศษ (ไม�ใช เงิน สอศ./สถานศึกษา)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข�อมูลแผนการรับนักศึกษา 

ประจําป�งบประมาณ 2558 



79  - 79  - 76  - 234  - 80  - 79  - 79  - 238  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

68  - 43  - 57  - 168  - 60  - 68  - 43  - 171  -

10  - 9  - 9  - 28  - 20  - 10  - 9  - 39  -

17  - 30  - 46  - 93  - 40  - 17  - 30  - 87  -

49  - 36  - 64  - 149  - 40  - 49  - 36  - 125  -

223  - 197  - 252  - 672  - 240  - 223  - 197  - 660  -

70  - 61  - 117  - 248  - 60  - 70  - 61  - 191  -

21  - 23  -  -  - 44  - 20  - 21  - 23  - 64  -

61  - 61  - 76  - 198  - 60  - 61  - 61  - 182  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

152  - 145  - 193  - 490  - 140  - 152  - 145  - 437  -

375  - 342  - 263  - 1,162  - 380  - 460  - 342  - 1,097  -

ป� 3 รวม

สาขางานการบัญชี

ปกติ ทวิภาคี ทวิภาคี

สาขางานเลขานุการ

ข�อมูลแผนการรับนักศึกษา

ประจําป�งบประมาณ 2558

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน
ภาคเรียน  1/2558

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ภาคเรียนที่ 2/2557
ป� 1 ป� 2

สาขางานคอมพิวเตอร#ธุรกิจ

รวม

รวม

สาขางานซ'อมบํารุงเครื่องจักรกล

สาขางานยานยนต#

สาขางานเครื่องมือกล

สาขางานอิเล็กทรอนิกส#

สาขางานการบัญชี (MEP)

สาขางานเชื่อมโลหะ

สาขางานไฟฟ8ากําลัง

ปกติ ทวิภาคีปกติทวิภาคี ทวิภาคีปกติ ทวิภาคี ทวิภาคี ปกติ

รวมป� 1 ป� 2 ป� 3

รวมทั้งสิ้น

ปกติ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ปกติ ปกติทวิภาคี



ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี

 - 20  - 27  - 47  - 20  - 20  - 40

 - 16  - 44  - 60  - 20  - 16  - 36

 - 24  - 34  - 58  - 20  - 24  - 44

 - 28  - 21  - 49  - 20  - 28  - 48

 - 6  -  -  - 6  - 10  - 6  - 16

 - 94  - 126  - 220  - 90  - 94  - 184

55  - 36  - 91  - 40 55  -  - 95

36  - 30  - 66  - 40 36  -  - 76

91  -  -  - 157  - 80 91  -  - 171

91 94 66 126 377  - 170 91  -  - 355

สาขางานเทคนิคการผลิต

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขางานการบัญชี

ภาคเรียนที่ 1/2558ภาคเรียนที่ 2/2557

สาขางานคอมพิวเตอร$กราฟ&ก

สาขางานเทคนิคการเชื่อม

ข%อมูลแผนการรับนักศึกษา

ประจําป1งบประมาณ 2558

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน
ป11 ป12 รวม ป11

รวมทั้งสิ้น

ป12 รวม

รวม

รวม

สาขางานติดตั้งไฟฟ,า

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขางานเทคนิคยานยนต$

สาขางานอิเล็กทรอนิกส$อุตสาหกรรม



ป�1 ป�2 รวม ป�1 ป�2 รวม

 - 10 10 5  - 5

10 7 17 5 10 15

 - 1 1  -  -

10 18 28 10 10 20

19 17 36 20 19 39

22 32 54 20 22 42

41 49 90 40 41 81

51 67 118 60 51 101

ภาคเรียนที่ 1/2558

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน
ภาคเรียนที่2/2557

สาขางานเทคนิคยานยนต�

สาขางานติดตั้งไฟฟ�า

สาขางานอิเล็กทรอนิกส�

รวมทั้งสิ้น

ข*อมูลแผนการรับนักศึกษา

ประจําป�งบประมาณ 2558

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนประสบการณ:

สาขางานการบัญชี

สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน

รวม

รวม



ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 1/2558

อส.กช.  -  -  -

กษ.ระยะส้ัน  -  -  -

ตชด.  -  -  -

ปชด.  -  -  -

108 อาชีพ (3ชม.)  - 500 500

โครงการพระราชดําริ  -  -  -

ร"วมกับหน"วยงานอ่ืน ๆ  -

รวม 0 500 500

นอกระบบอื่นๆ (ประชาชนทั่วไป)
รวมวิชาชีพระยะส้ัน

ข&อมูลแผนการรับนักศึกษา

ประจําป0งบประมาณ 2558

หลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ (สําหรับประชาชนทั่วไป)



คาราวานแก�จน  -  -  -

ร�วมมือผลิตกําลังคน  -  -  -

สร�างผู�ประกอบการต�อยอด  -  -  -

ศูนย�บ�มเพาะ  - 150 150

Fix it  - 600 600

แก�ป*ญหาความยากจน  -  -  -

ร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ๆ  - 100  -

รวม  - 850 850

ข
อมูลแผนการรับนักศึกษา

ประจําป�งบประมาณ 2558

โครงการ/หลักสูตรพิเศษ

รวมหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 1/2558



ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 1/2558

200 ชม. ข้ึนไป  -   -   -

151-199 ชม.  -  -  -

121-150 ชม.  -  -  -

76-120 ชม. 100 100 200

61-75 ชม. 100 100 200

30-60 ชม. 200 200 400

ตํ่ากว�า 30 ชม. 0 0 0

รวม 400 400 800

หลักสูตรระยะส้ัน สําหรับประชาชนทั่วไป
รวมวิชาชีพระยะส้ัน

ข'อมูลแผนการรับนักเรียน  นักศึกษา

ประจําป/งบประมาณ 2558

หลักสูตรระยะส้ัน สําหรับประชาชนทั่วไป



ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 1/2558

200 ชม. ข้ึนไป  -   -   -

151-199 ชม.  -  -  -

121-150 ชม.  -  -  -

76-120 ชม. 100 100 200

61-75 ชม. 100 100 200

30-60 ชม. 200 200 400

ตํ่ากว�า 30 ชม.  -  -

รวม 400 400 800

หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม/ประถม)
รวมวิชาชีพระยะส้ัน

ข)อมูลแผนการรับนักเรียน  นักศึกษา

ประจําป2งบประมาณ 2558

หลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ หลักสูตรระยะส้ันและหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม/ประถม)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผู�เรียน 



งบประมาณ

รายรับ 1,148,075         

2/2557  ระดับ ปวช. จํานวน  1,200  คน 570,000           

1/2558  ระดับ ปวช. จํานวน  1,217  คน 578,075           

รายจ�าย 1,148,075         

1 กิจกรรมวิชาการ 715,350

1 โครงการแข
งขันทักษะ ระดับหน
วยวิทยาลัยการอาชีพสตึก 5,000

2 โครงการแข
งขันทักษะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย' 15,000

3 โครงการประเมินหน
วยมาตรฐานองค'การวิชาชีพ ระดับหน
วยฯ 12,500

4 โครงการเลือกต้ังนายกองค'การนักวิชาชีพในอนาคตแห
งประเทศไทย 1,500

5 โครงการเตรียมความพร2อมคัดเลือกนักศึกษาพระราชทานฯ 20,000

6 โครงการปรับปรุงห2ององค'การนักวิชาชีพในอนาคตแห
งประเทศไทย 15,000

7 โครงการประชุมทางวิชาการ องค'การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ 20,000

8 โครงการรณรงค'และส
งเสริมประชาธิปไตย 1,750

9 โครงการอบรมภาวะผู2นํา 4,000

10 โครงการแข
งขันกีฬาภายใน วิทยาลัยการอาชีพสตึก ประจําป>การศึกษา 2557 25,000

11 โครงการแข
งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย' ประจําป>การศึกษา 2558 30,000

12 โครงการแข
งขันกีฬาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป>การศึกษา 2558 80,000

13 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม
 ประจําป>การศึกษา 2558 15,000

14 โครงการแข
งขันกีฬานักศึกษาเทียบโอนประสบการณ'ฯ 1,250

15 โครงการภายใต2การนิเทศ องค'การนักวิชาชีพในอนาคตแห
งประเทศไทย 1,500

16 โครงการคําขวัญต2นไม2สถานศึกษาและวันสิ่งแวดล2อมโลก 3,250

17 โครงการลูกเสือบําเพ็ญประโยชน'ฯ 4,000

18 โครงการดูแลสภาพแวดล2อมในสถานศึกษา 2,500

19 โครงการลูกเสือจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน'ต
อสาธารณะ 10,000

20 โครงการพัฒนาแหล
งเรียนรู2สวนเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4,000

21 โครงการทําบุญข้ึนป>ใหม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร' 2,500

22 โครงการสานสัมพันธ'วันป>ใหม
 2558 แผนกวิชาการบัญชี 2,500

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู(เรียน ประจําป+งบประมาณ 2558

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม�เสียค�าใช(จ�าย 15 ป+

จํานวนนักเรียน นักศึกษา

กิจกรรม/โครงการ



งบประมาณ

1 กิจกรรมวิชาการ (ต�อ)

23 โครงการเยี่ยมบ2านนักศึกษา 5,000

24 โครงการผู2ใหญ
บ2านนักเรียน 1,500

25 โครงการต
อต2านยาเสพติดในสถานศึกษา 2,000

26 โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา 100% 20,000

27 โครงการประชุมเครือข
ายผู2ปกครอง นักเรียน นักศึกษา 20,000

28 โครงการขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% 4,000

29 โครงการรณรงค'ปFองกันเหตุ ทะเลาะวิวาทท้ังในและนอกสถานศึกษา 3,000

30 โครงการปFองกันการต้ังครรภ'ก
อนวัยอันควร 1,500

31 โครงการสร2างค
านิยมอันพึงประสงค'ของนักศึกษา 2,500

32 โครงการประเมินความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯและระดับแผนกวิชา 2,000

33 โครงการวันเอดส'โลก 2,000

34 โครงการรักปลอดภัยในวัยรุ
น 1,500

35 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน 1/2558 5,000

36 โครงการงดสูบบุหรี่โลก 1/2558 1,500

37 โครงการจัดนิทรรศการ To Be No.1 2,500

38 โครงการจัดทําคู
มือนักเรียน นักศึกษา ประจําป>การศึกษา 2558 1,000

39 โครงการติดตามผู2สําเร็จการศึกษาและภาวะผู2มีงานทํา 7,000

40 โครงการแนะแนวการศึกษาต
อนักเรียน นักศึกษาใหม
 ประจําป>การศึกษา 2558 71,200

41 โครงการประชุมสัมมนาเครือข
ายครูแนะแนว/ผู2ปกครองนักเรียน นักศึกษา 15,000

42 โครงการส
งเสริมการมีงานทํา เรียนจน พบงาน 10,000

43 โครงการเพ่ิมศักยภาพผู2เรียนสู
มาตรฐานวิชาชีพ 5,000

44 โครงการซ
อมเสริม ป>การศึกษา 2558 3,000

45 โครงการซ
อมเสริม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3,000

ชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ป>การศึกษา 2558

46 โครงการแข
งขันทักษะวิชาชีพ ประจําป>การศึกษา 2558 21,000

47 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนความรู2ประสบการณ' 1,900

48 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3,250

ออกฝRกอาชีพ

กิจกรรม/โครงการ



งบประมาณ

1 กิจกรรมวิชาการ (ต�อ)

49 โครงการแนะแนวการฝRกอาชีพให2นักศึกษาท่ีจะออกฝRกอาชีพสถานประกอบการ 1,000

50 โครงการปSจฉิมนิเทศนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกลับ 1,000

จากฝRกประสบการณ'ในสถานประกอบการ

51 โครงการปSจฉิมนิเทศนักศึกษากลับจากฝRกงาน (หลักสูตรปกติ) 2,500

52 โครงการนิเทศนักศึกษาออกฝRกอาชีพ หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 30,000

53 โครงการนิเทศนักศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย'(นักศึกษาปกติ) 3,000

54 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก
อนออกฝRกงาน (หลักสูตรปกติ) 1,000

55 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ป>การศึกษา 2558 5,000

56 โครงการทดสอบ Pre V-Net 2558 3,000

57 โครงการทดสอบ V-Net 2558 3,000

58 โครงการทดสอบกลางภาคทวิภาคี ป>การศึกษา 2558 2,500

59 โครงการทดสอบปลายภาคทวิภาคี  ป>การศึกษา 2558 2,500

60 โครงการทดสอบปลายภาค  ป>การศึกษา 2558 10,000

61 โครงการสัปดาห'ห2องสมุด ประจําป>การศึกษา 2558 2,500

62 โครงการ Big Cleaning Day แผนกวิชาการบัญชี 1,650

63 โครงการส
งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 10,000

แก
นักเรียน นักศึกษา หลกสูตรภาคภาษาอังกฤษ (Mini English

Programs) ประจําป>การศึกษา 2558

64 โครงการพัฒนาผู2เรียนการฝRกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต'สมัยใหม
 3,200

65 โครงการสถานท่ีปฏิบัติการเรียนการสอนในรายวิชาบํารุงรักษารถยนต'(ศูนย'บริการคาร'แคร') 90,000

66 โครงการพัฒนาผู2เรียนการฝRกอบรมเชิงปฏิบัติการงานรถจักรยานยนต' 3,200

67 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให2ความรู2 ด2านเทคโนโลยีใยแก2ว 2,000

นําแสง/โทรทัศน'ระบบดิจิตอล

68 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกทดสอบมาตรฐานวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส' 1,000

69 โครงการแข
งขันวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส' 4,000

70 โครงการอิเล็กทรอนิกส'อาสาสร2างมูลค
าแก
ชุมชน 4,000

71 โครงการเชิญวิทยากรผู2เชี่ยวชาญภายนอกมาให2ความรู2 3,000

72 โครงการแข
งขันทักษะวิชาชีพระดับหน
วย สาขาวิชาช
างกลโรงงาน 4,000

73 โครงการทดสอบมาตรฐาฝ>มือแรงงานช
างกลโรงงาน 4,000

กิจกรรม/โครงการ



งบประมาณ

1 กิจกรรมวิชาการ (ต�อ)

74 โครงการแข
งขันทักษะวิชาชีพ 4,000

75 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให2ความรู2แก
นักศึกษาแผนกวิชาช
างเชื่อมโลหะ 2,500

76 โครงการช
างเชื่อมอาสาพัฒนาชุมชน 4,000

77 โครงการแข
งขันทักษะวิชาชีพช
างเชื่อมโลหะ 4,000

78 โครงการจัดหาผู2เชี่ยวชาญ ผู2ชํานาญการด2านการสร2างเว็บไซต' 4,200

79 โครงการวันคริสต'มาส 4,000

80 โครงการวันวิทยาศาสตร' 4,000

26,700

2 กิจกรรมส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 147,500

1 โครงการวันปhยมหาราช ประจําป> 2557 2,000

2 โครงการวันวชิราวุธ ประจําป> 2557 2,500

3 โครงการวันพ
อแห
งชาติ ประจําป> 2557 2,500

4 โครงการวันเด็กแห
งชาติ ประจําป> 2558 7,500

5 โครงการเดินทางไกล เข2าค
ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี ประจําป>การศึกษา 2557 30,000

6 โครงการเข2าค
ายลูกเสือระดับชาติ ประจําป>การศึกษา 2557 15,000

7 โครงการวันไหว2ครู ประจําป>การศึกษา 2558 15,000

8 โครงการวันคล2ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห
งชาติ ประจําป> 2558 3,500

9 โครงการวันแม
แห
งชาติ ประจําป> 2558 4,000

10 โครงการเตรียมความพร2อมรับลูกเสือ "ประดับแถบ 2 สี" ประจําป> 2558 3,000

11 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ 15,000

12 โครงการวันลอยกระทง ประจําป> 2557 20,000

13 โครงการรดน้ําดําหัวขอพร เทศกาลสงกรานต' ประจําป> 2558 4,000

14 โครงการวันมาฆบูชา ประจําป> 2558 2,000

15 โครงการวันวิสาขบูชา ประจําป> 2558 3,500

16 โครงการสัปดาห'พุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข2าพรรษา ประจําป> 2558 8,000

17 โครงการสร2างค
านิยม วัด บ2าน วิทยาลัยฯ ท่ีพึงประสงค' 2,000

18 โครงการกิจกรรมวันสุนทรภู
 ประจําป> 2558 4,000

19 โครงการกิจกรรมวันภาษาไทย ประจําป> 2558 4,000

กิจกรรม/โครงการ



งบประมาณ

3 กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษา ของแผนกวิชา 161,750

1 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือการเรียนรู2โลกอาชีพในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 8,000

แผนกวิชาการบัญชี

2 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาใหม
แผนกวิชาการบัญชี 21,250

3 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักศึกษาใหม
 แผนกวิชาช
างยนต' 15,000

4 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาใหม
 เปhดโลกกว2างสู
เส2นทางการเรียนรู2 สู
ประตูอาเซียน 15,000

แผนกวิชาช
างกลโรงงาน

5 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเปhดโลกกว2างสู
เส2นทางการเรียนรู2 13,000

แผนกวิชาไฟฟFากําลัง

6 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาใหม
 เปhดโลกกว2างสู
เส2นทางการเรียนรู2 สู
ประตูอาเซlยน 9,500

แผนกวิชาช
างเชื่อมโลหะ

7 โครงการศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษาใหม
 ประจําป>การศึกษา 2558 แผนกวิชาคอมฯ 25,000

8 โครงการศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ'พระพุทธศาสนา นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอม 25,000

พิวเตอร'ธุรกิจ ประจําป>การศึกษา 2558

9 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักศึกษาใหม
 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส' 30000

4 กิจกรรมคอมพิวเตอร; (อินเตอร;เน็ตในหลักสูตรปกติ) 123,475

1 โครงการวัสดุคอมพิวเตอร' 23,475

2 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ(หนังสือ+สื่อโสตอิเล็กทรอนิกส') 100,000

รวมข(อ 4 กิจกรรมคอมพิวเตอร;

1,148,075         รวมท้ังสิ้น (ข2อ 1+ ข2อ2+ ข2อ3+ ข2อ4)

กิจกรรม/โครงการ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาสถานศึกษา 

4 ฝ�าย 



ท่ี งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู�รับผิดชอบโครงการ

ฝ�ายแผนงานและความร วมมือ

1 โครงการนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ต.ค.57-ก.ย.58 5,000 งานประกันฯ

2 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป,งบประมาณ 2557 ต.ค.57-ก.ย.58 16,000 งานวางแผนฯ

3 โครงการสัมมนาสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาความร5วมมือ ต.ค.57-ก.ย.58 20,000 งานความร5วมมือ

ในการจัดการอาชีวศึกษา ต.ค.57-ก.ย.58

4 โครงการสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ต.ค.57-ก.ย.58 200,000 งานประกันฯ

ฝ�ายบริหารทรัพยากร

1 โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู;สําเร็จการศึกษา ประจําป,การศึกษา 2557 ต.ค.57-ก.ย.58 23,000 งานทะเบียน

2 โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม5 ประจําป,การศึกษา 2558 ต.ค.57-ก.ย.58 22,000 งานทะเบียน

3 โครงการพัฒนาบุคลากร ต.ค.57-ก.ย.58 300,000 งานบุคลากร

4 โครงการจัดทําวารสารวิทยาลัยการอาชีพสตึก ต.ค.57-ก.ย.58 50,000 งานประชาสัมพันธ?

5 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีสู5ความเป@นเลิศทางการศึกษา ต.ค.57-ก.ย.58 1,053,060 งานอาคารสถานท่ี

ฝ�ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน;าท่ีครูท่ีปรึกษา ต.ค.57-ก.ย.58 20,000 งานครูท่ีปรึกษา

2 โครงการปรับปรุงห;องพยาบาล ต.ค.57-ก.ย.58 10,000 งานสวัสดิการ

3 โครงการพัฒนาห;องรับประทานอาหารบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสตึก ต.ค.57-ก.ย.59 10,000 งานสวัสดิการ

4 โครงการพัฒนาระบบนํ้าดื่ม ต.ค.57-ก.ย.59 5,000 งานสวัสดิการ

ฝ�ายวิชาการ

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเปCดอาชีพในสถาน ต.ค.57-ก.ย.58 20,000 งานพัฒนาหลักสูตร

ประกอบการ  ป,การศึกษา 2558

2 โครงการนิเทศแผนกวิชา ต.ค.57-ก.ย.58 1,000 งานพัฒนาหลักสูตร

3 โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู; มุ5งเน;นสมรรถนะ ต.ค.57-ก.ย.58 20,000 งานพัฒนาหลักสูตร

อาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3D

4 โครงการพัฒนาระบบงานหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบโอน ต.ค.57-ก.ย.58 11,830 งานพัฒนาหลักสูตร

ความรู;ประสบการณ?(นักศึกษาปกติ)

5 โครงการอบรมบุคลากรร5วมกับครูฝKกในสถานประกอบการ ต.ค.57-ก.ย.58 20,000 งานทวิภาคี

6 โครงการพัฒนาห;องทํางานปฏิบัติงานสื่อการเรียนการสอน ต.ค.57-ก.ย.58 100,000 งานสื่อ

7 โครงการพัฒนาครูด;านการเรียนการสอน (อบรม การทําสื่อ ต.ค.57-ก.ย.58 10,000 งานสื่อ

การเรียนการสอน)

8 โครงการฝKกอบรมเชิงปฏิบัติการงานวัดผลและประเมินผล ต.ค.57-ก.ย.58 10,000 งานวัดผล

ตามสภาพจริง

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการพัฒนาสถานศึกษา 4 ฝ�าย ประจําป0งบประมาณ 2558



ท่ี งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู�รับผิดชอบโครงการ

9 โครงการพัฒนาคอมพิวเตอร?เพ่ือการสืบค;นภายในห;องสมุด ต.ค.57-ก.ย.58 16,300 งานห;องสมุด

10 โครงการซ5อมบํารุงครุภัณฑ?เครื่องพิมพ?ดีด แผนกวิชาการบัญชี ต.ค.57-ก.ย.58 30,000 แผนกวิชาการบัญชี

11 โครงการพัฒนาแผนกวิชาการบัญชีสู5ความเป@นเลิศ ต.ค.57-ก.ย.58 100,000 แผนกวิชาการบัญชี

12 โครงการต5อเติมห;องเรียนทฤษฏีแผนกวิชาช5างยนต? ต.ค.57-ก.ย.58 100,000 แผนกวิชาช5างยนต?

13 โครงการพัฒนาแผนกวิชาช5างกลโรงงานสู5ความเป@นเลิศ ต.ค.57-ก.ย.58 20,000 แผนกวิชาช5างกล

14 โครงการซ5อมบํารุงครุภัณฑ?แผนกวิชาช5างกลโรงงาน ต.ค.57-ก.ย.58 30,000 แผนกวิชาช5างกล

15 โครงการซ5อมแซมครุภัณฑ?แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ต.ค.57-ก.ย.58 30,000 แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

16 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนกวิชาไฟฟQากําลัง ต.ค.57-ก.ย.58 200,000 แผนกวิชาไฟฟQา

17 โครงการพัฒนาแผนกวิชาช5างเช่ือมโลหะ ต.ค.57-ก.ย.58 30,000 แผนกวิชาช5างเช่ือม

18 โครงการพัฒนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ? ต.ค.57-ก.ย.58 65,000 แผนกวิชาสามัญฯ

2,548,190รวมยอดท้ังสิ้น



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุฝ�กแผนกวิชา 

2/2557 

ปวช./ปวส. 



ท่ี แผนกวิชา จํานวนนักเรียน ได�รับการจัดสรรจํานวนเงิน หมายเหตุ

1 ยานยนต� 234 81,900 234x350

2 ไฟฟ(ากําลัง 93 32,550 93x350

3 อิเล็กทรอนิกส� 149 52,150 149x350

4 เชื่อมโลหะ 28 9,800 28x350

5 เครื่องมือกล 168 58,800 168x350

6 เทคนิคพ้ืนฐาน 223 78,050 223x350

7 การบัญชี 248 49,600 248x200

8 การบัญชี (MEP) 44 8,800 44x200

9 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 198 39,600 198x200

10 สามัญสัมพันธ�  - 30,000

รวมท้ังสิ้น 1,385 441,250

การจัดสรรวัสดุฝ�กแผนก

ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557

ระดับปวช.



ท่ี แผนกวิชา จํานวนนักเรียน ได�รับการจัดสรรจํานวนเงิน หมายเหตุ

1 เทคนิคยานยนต� 47 18,800 47x400

2 ติดต้ังไฟฟ(า 60 24,000 60x400

3 อิเล็กทรอนิกส�อุตสาหกรรม 58 23,200 58x400

4 เทคนิคการผลิต 49 19,600 49x400

5 เทคนิคการเชื่อม 6 2,400 6x400

6 การบัญชี 91 27,300 91x300

7 คอมพิวเตอร�กราฟฟ3ก 66 19,800 66x300

รวมท้ังส้ิน 377 135,100

การจัดสรรวัสดุฝ�กแผนก

ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557

ระดับปวส.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุฝ�กแผนกวิชา 

1/2558 

ปวช./ปวส. 



ท่ี แผนกวิชา จํานวนนักเรียน ได�รับการจัดสรรจํานวนเงิน หมายเหตุ

1 ยานยนต� 238 83,300 238x350

2 ไฟฟ&ากําลัง 87 30,450 87x350

3 อิเล็กทรอนิกส� 125 43,750 125x350

4 เชื่อมโลหะ 39 13,650 39x350

5 เครื่องมือกล 171 59,850 171x350

6 เทคนิคพ้ืนฐาน 240 84,000 240x350

7 การบัญชี 191 38,200 191x200

8 การบัญชี (MEP) 64 12,800 64x200

9 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 182 36,400 182x200

10 สามัญสัมพันธ�  - 30,000

รวมท้ังสิ้น 1,337 432,400

การจัดสรรวัสดุฝ�กแผนก

ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558

ระดับปวช.



ท่ี แผนกวิชา จํานวนนักเรียน ได�รับการจัดสรรจํานวนเงิน หมายเหตุ

1 เทคนิคยานยนต� 40 16,000 40x400

2 ติดต้ังไฟฟ'า 36 14,400 36x400

3 อิเล็กทรอนิกส�อุตสาหกรรม 44 17,600 44x400

4 เทคนิคการผลิต 48 19,200 48x400

5 เทคนิคการเชื่อม 16 6,400 16x400

6 การบัญชี 95 28,500 95x300

7 คอมพิวเตอร�กราฟฟ3ก 76 22,800 76x300

รวมท้ังส้ิน 355 124,900

การจัดสรรวัสดุฝ�กแผนก

ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558

ระดับปวส.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการครภุณัฑ�แผนกวิชา 

ประจําป�งบประมาณ 

2558 



ท่ี ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ� เงินอุดหนุน
เงินรายได�

สถานศึกษา
ผู�รับผิดชอบ

1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�ทางการศึกษาสาขาวิชาช�างกล เคร่ืองเจาะ

โรงงาน ประจําป$การศึกษา 2558 2 เครื่อง x 35,000 บาท 70,000       แผนกช�างกล

เคร่ืองกัดราบ

1 เครื่อง x 300,000 บาท 300,000      แผนกช�างกล

เคร่ืองกัด Mini CNC

1 เครื่อง x 50,000 บาท 50,000       แผนกช�างกล

ตู�เหล็กบานทึบ

1 ตู4 x 5,000 บาท 5,000         แผนกช�างกล

เคร่ืองตัดเหล็ก(ไฟเบอร�)

1 เครื่อง x 6,000 บาท 6,000       แผนกช�างกล

2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�แผนกวิชาช�างเช่ือมโลหะ เคร่ืองเชื่อมอินเวอร�เตอร�สอง

ระบบไฟฟ3าและติก

1 เครื่อง x 30,000 บาท 30,000     แผนกวิชาช�างเช่ือม

ปากกาจับเจาะชิ้นงาน

ขนาด 6 นิ้ว

2 ตัว x 1,500 บาท 3,000       แผนกวิชาช�างเช่ือม

ปากกาจับชิ้นงาน

สําหรับเจียรงานเชื่อม

4 ตัว x 3,500 บาท 14,000     แผนกวิชาช�างเช่ือม

สว:านแท:นพร�อมมอเตอร�

20 mm  800w

2 ตัว x 8,000 บาท 16,000     แผนกวิชาช�างเช่ือม

สว:านโรตาร่ี 1/2 "

500 w

2 ตัว x 5,500 บาท 11,000     แผนกวิชาช�างเช่ือม

เคร่ืองเจียร�ไฟฟ3า 4"

2 ตัว x 3,000 บาท 6,000       แผนกวิชาช�างเช่ือม

86,000     425,000     

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�  ประจําปHงบประมาณ  2558

ยอดยกไป



เงินรายได�

สถานศึกษา

86,000     425,000     

ปIJมลมโรตาร่ี 3HP/50L

2 ตัว x 4,500 บาท 9,000       แผนกวิชาช�างเช่ือม

แท:นตัดไฟเบอร� 16"

3 HP (งานหนัก)

1 ตัว x 13,000 บาท 13,000     แผนกวิชาช�างเช่ือม

แท:นเจียรล�อคู: 10 นิ้ว

2 ตัว x 4,000 บาท 8,000       แผนกวิชาช�างเช่ือม

เคร่ืองเชื่อมพลาสติก PVC

1 ตัว x 35,000 บาท 35,000     แผนกวิชาช�างเช่ือม

3 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ตู�เหล็กทึบเก็บเคร่ืองมือ

3 หลัง x 5,000 บาท 15,000     เทคนิคพ้ืนฐาน

พัดลมอุตสาหกรรม

4 ตัว x 4,000 บาท 16,000     เทคนิคพ้ืนฐาน

4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�แผนกวิชาช�างยนต� เคร่ืองยนต�เล็ก ดีเซล

ประจําป$งบประมาณ 2558 1 เครื่อง x 4,000 บาท 40,000       แผนกวิชาช�างยนต�

เคร่ืองยนต�เล็ก เบนซิน

1 เครื่อง x 15,000 บาท 15,000       แผนกวิชาช�างยนต�

เคร่ืองทดสอบจุดติดไฟและ

จุดวาปไฟแบบเปPด

1 เครื่อง x 75,900 บาท 75,900       แผนกวิชาช�างยนต�

เคร่ืองยนต�เล็ก ดีเซล

(เคร่ืองสูบน้ํา)

1 เครื่อง x 18,000 บาท 18,000       แผนกวิชาช�างยนต�

5 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�แผนกวิชาไฟฟ?ากําลัง ตู�เหล็กสองบานเลื่อน

ประจําป$งบประมาณ 2558 6 ตู4 x 5,000 บาท 30,000       แผนกวิชาไฟฟ?า

6 โครงการจัดซ้ือเครื่องโปรเจคเตอร� เคร่ืองโปรเจคเตอร�

1 ชุด x 22,000 บาท 22,000       แผนกวิชาอิเล็กฯ

7 โครงการจัดซ้ือเครื่องมือวัดแบบดิจิตอล เคร่ืองมือวัดแบบดิจิตอล

10 ตัว x 5,000 บาท 50,000       แผนกวิชาอิเล็กฯ

182,000 675,900

ยอดยกมา

ยอดยกไป

ผู�รับผิดชอบชื่อโครงการท่ี รายการครุภัณฑ� เงินอุดหนุน



ท่ี ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ� เงินอุดหนุน
เงินรายได�

สถานศึกษา
ผู�รับผิดชอบ

182,000 675,900

8 โครงการชุดฝCก PlC ชุดฝTกระบบ PLC

1 ชุด x 100,000 บาท 100,000      แผนกวิชาอิเล็กฯ

9 โครงการชุดฝCกรายวิชา เครื่องรับโทรทัศน� LCD,LED ชุดฝTกเคร่ืองรับโทรทัศน�จอ

LCD,LED

2 ชุด x 50,000 บาท 100,000      แผนกวิชาอิเล็กฯ

10 โครงการชุดฝCกรายวิชา ระบบ CATV,MATV ชุดฝTกระบบ 

CATV,MATV

1 ชุด x 50,000 บาท 50,000       แผนกวิชาอิเล็กฯ

11 โครงการชุดฝCก อิเล็กทรอนิกส�อุตสาหกรรม ชุดฝTก อิเล็กทรอนิกส�

อุตสาหกรรม

1 ชุด x 100,000 บาท 100,000      แผนกวิชาอิเล็กฯ

12 โครงการห4องเรียนรู4เฉพาะทางแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส� ระบบเสียง

1 ชุด x 20,000 บาท 20,000       แผนกวิชาอิเล็กฯ

โตYะ

6 ตัว x 20,000 บาท 120,000      แผนกวิชาอิเล็กฯ

เก�าอ้ี

24 ตัว x 500 บาท 12,000       แผนกวิชาอิเล็กฯ

สื่อการสอน/คอมพิวเตอร�

6 เครื่อง x 25,000 บาท 150,000      แผนกวิชาอิเล็กฯ

ตู�/ชั้นเก็บอุปกรณ�

2 ตู4 x 6,000 บาท 12,000       แผนกวิชาอิเล็กฯ

13 โครงการพัฒนาแผนกวิชาการบัญชีสู�ความเปRนเลิศ กระดานไวท�บอร�ด

ประจําป$การศึกษา 2558 2 บอร�ด x 5,000 บาท 10,000       แผนกวิชาการบัญชี

โตYะเรียน

40 ตัว x 750 บาท 30,000       แผนกวิชาการบัญชี

เก�าอ้ี

40 ตัว x 250 บาท 10,000       แผนกวิชาการบัญชี

14 โครงการปรับปรุงห4องเรียนแผนกวิชาการบัญชี ห4อง พัดลมติดเพดาน

5301 - 5307 ประจําป$งบประมาณ 2558 36 ตัว x 1,500 บาท 54,000       แผนกวิชาการบัญชี

182,000 1,443,900   ยอดยกไป

ยอดยกมา



ท่ี ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ� เงินอุดหนุน
เงินรายได�

สถานศึกษา
ผู�รับผิดชอบ

182,000 1,443,900

15 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�แผนกวิชาการบัญชี เคร่ืองคอมพิวเตอร� 

1 ตัว x 17,000 บาท 17,000       แผนกวิชาการบัญชี

เคร่ืองปร๊ินเตอร�

1 ตัว x 3,000 บาท 3,000         แผนกวิชาการบัญชี

16 โครงการจัดหาครุภัณฑ�เครื่องปรับอากาศห4องปฏิบัติ เคร่ือปรับอากาศแบบต้ังพ้ืน

คอมพิวเตอร� 5207 36,000 BTU

2 เครื่อง x 50,000 บาท 100,000      แผนกวิชาคอมฯ

17 โครงการปรับปรุงห4องปฏิบิตการทางภาษา (ห4อง 5201) โตYะเรียน

50 ตัว x 1,100 บาท 55,000       แผนกวิชาสามัญฯ

เก�าอ้ี

50 ตัว x 550 บาท 27,500       แผนกวิชาสามัญฯ

18 โครงการพัฒนาห4องเรียนคณิตศาสตร� โปรเจคเตอร�

1 ตัว x 25,000 บาท 25,000       แผนกวิชาสามัญฯ

จอรับภาพ

1 เครื่อง x 10,000 บาท 10,000       แผนกวิชาสามัญฯ

19 โครงการเพ่ิมอุปกรณ�คอมพิวเตอร�ระบบเครือข�าย สายแลน

2 ม4วน x 2,000 บาท 4,000         งานศูนย�ข4อมูลฯ

อุปกรณ� wifi

5 ชุด x 5,000 บาท 25,000       งานศูนย�ข4อมูลฯ

หัว RJ

5 ชุด x 200 บาท 1,000         งานศูนย�ข4อมูลฯ

เคร่ืองสํารองไฟ ห�อง Server

1 ตัว x 14,000 บาท 14,000       งานศูนย�ข4อมูลฯ

20 โครงการซ้ือ Sever Sever Log

1 ชุด x 55,575 บาท 55,575       งานศูนย�ข4อมูลฯ

21 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร�ใน เคร่ืองคอมพิวเตอร� All in one

การปฏิบัติงานสํานักงาน ประจําป$งบประมาณ 2558 1 เครื่อง x 24,000 บาท 24,000       งานส�งเสริมฯ

182,000   1,804,975  ยอดยกไป

ยอดยกมา



ท่ี ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ� เงินอุดหนุน
เงินรายได�

สถานศึกษา
ผู�รับผิดชอบ

182,000 1,804,975

22 โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ�เครื่องคอมพิวเตอร�ในการ เคร่ืองคอมพิวเตอร� All in one

ปฏิบัติงานสํานักงาน ประจําป$งบประมาณ 2558 1 เครื่อง x 24,000 บาท 24,000       งานวางแผนฯ

23 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร� ประจําป$การศึกษา 2558 เคร่ืองคอมพิวเตอร� 

2 เครื่อง x 24,000 บาท 48,000       งานทะเบียน

24 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�พัฒนาระบบงานการเงิน เคร่ืองคอมพิวเตอร� 

1 เครื่อง x 25,000 บาท 25,000       งานการเงิน

เคร่ืองปร๊ินเตอร�

1 เครื่อง x 3,500 บาท 3,500         งานการเงิน

เคร่ืองสํารองไฟ

3 เครื่อง x 2,500 บาท 7,500         งานการเงิน

25 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�สํานักงาน  ปร๊ินเตอร�

ประจําป$งบประมาณ  2558 1 เครื่อง x 4,000 บาท 4,000       งานวัดผลฯ

26 โครงการจัดซ้ือครุภัณพัฒนาระบบงานสื่อการเรียนการ โตYะพับเอนกประสงค�

สอน 1 ตัว x 2,500 บาท 2,500 งานสื่อ

โตYะทํางาน

1 ตัว x 6,500 บาท 6,500 งานสื่อ

เก�าอ้ีทํางาน

2 ตัว x 1,900 บาท 3,800 งานสื่อ

27 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�พัฒนาระบบงานพัฒนาหลักสูตร ตู�เก็บเอกสาร

การเรียนการสอน 3 หลัง x 3,800 บาท 11,400     งานหลักสูตรฯ

โตYะทํางาน

2 ตัว x 5,000 บาท 10,000     งานหลักสูตรฯ

เก�าอ้ีทํางาน

2 ตัว x 2,500 บาท 5,000       งานหลักสูตรฯ

28 โครงการพัฒนาระบบห4องสมุดอัตโนมัติ คอมพิวเตอร�

ประจําป$ 2558 1 ชุด x 25,000 บาท 25,000     งานห4องสมุด

เคร่ืองอ:านบาร�โค�ด

1 ชุด x 7,500 บาท 7,500       งานห4องสมุด

โปรแกรมห�องสมุดอัตโนมัติ

1 ชุด x 20,000 บาท 20,000     งานห4องสมุด

277,700 1,912,975ยอดยกไป

ยอดยกมา



ท่ี ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ� เงินอุดหนุน
เงินรายได�

สถานศึกษา
ผู�รับผิดชอบ

277,700 1,912,975

กล�องแคมฟอก สําหรับถ:ายรูป

สมาชิก

1 ตัว x 500 บาท 500          งานห4องสมุด

เคร่ืองเคลือบบัตร

1 ตัว x 5,000 บาท 5,000       งานห4องสมุด

29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน�ภายในห4องสมุด ชุดโตYะ+เก�าอ้ี

ประจําป$การศึกษา 2558 5 ชุด x 1,600 บาท 8,000       งานห4องสมุด

ชุดโซฟาแฟนซี

2 ชุด x 2,245 บาท 4,490       งานห4องสมุด

โตYะอ:านหนังสือมีท่ีกั้น

5 ชุด x 3,500 บาท 17,500     งานห4องสมุด

โตYะอ:านหนังสือพิมพ�

1 ตัว x 2,500 บาท 2,500       งานห4องสมุด

30 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�พัฒนาระบบงานอาชีวศึกษาระบบ ตู�เก็บเอกสาร

ทวิภาคี 2  หลัง x 3,800 บาท 7,600         งานทวิภาคี

โตYะทํางาน

2  ตัว x 5,000 บาท 10,000     งานทวิภาคี

เก�าอ้ีทํางาน

2  ตัว x 2,500 บาท 5,000         งานทวิภาคี

31 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�สํานักงาน ฝ\ายพัฒนากิจการฯ เคร่ืองคอมพิวเตอร� All in one

 ประจําป$งบประมาณ 2558 1 เครื่อง x 25,110 บาท 25,110       ฝ\ายพัฒนาฯ

รวมเปhนเงินท้ังสิ้น 325,690 1,950,685

ยอดยกมา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุฝ�กระยะส้ันแผนกวิชา 

ประจําป�งบประมาณ 

2558 



ค�าวัสดุ ค�าสอน ค�าวัสดุ ค�าสอน ค�าวัสดุ ค�าสอน ค�าวัสดุ ค�าสอน

1 ช�างยนต	  -  - 1,800 18,000  -  - 1,800 18,000 39,600

2 ช�างกลโรงงาน  -  - 800 9,000  -  - 800 9,000 19,600

3 ช�างเชื่อมโลหะ  -  - 2,000 18,000  -  - 2,000 18,000 40,000

4 ช�างไฟฟ ากําลัง  -  - 1,700 18,000  -  - 1,700 18,000 39,400

5 ช�างอิเล็กทรอนิกส	  -  - 2,400 27,000  -  - 2,400 27,000 58,800

6 การบัญชี 2,600 32,400 6,500 84,600 3,250 26,100  - 155,450

7 คอมพิวเตอร	ธุรกิจ 1,950 22,500 7,150 94,500 3,900 63,900 1,950 27,000 222,850

4,550 54,900 22,350 269,100 7,150 90,000 10,650 117,000 575,700

ค�าวัสดุ 44,700        

ค�าตอบแทน 531,000      

รวมทั้งสิ้น 575,700      

รวมทั้งสิ้น

การจัดสรรวัสดุฝ#กระยะสั้น  ประจําป(งบประมาณ 2558

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ลําดับที่ แผนกวิชา

จํานวนเงินภาคเรียนที่

รวม
ภาคฤดูฝน 2557 2/2557 ภาคฤดูร6อน 2557 1/2558



 

 






