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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    



คํานํา 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของวิทยาลัยการอาชีพสตึก  จังหวัดบุรีรัมย นี้ 

เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการอาชีพสตึก  และการบริหารงานอยางเปนระบบ ถือ

เปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ

สามารถใชเปนแนวทางและคูมือการปฏิบัติงานเพื่อสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมายของสถานศึกษา  

นโยบายยุทธศาสตรของสถานศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มาตรฐานการอาชีวศึกษา

และมาตรฐานคุณภาพภายใน 

 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ขอขอบคุณ คณะกรรมการ คณะทํางานและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของที่ได

รวมกันปฏิบัติงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2559 ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  มา ณ    

โอกาสนี้ 

 ทายนี้  วิทยาลัยฯ หวังเปนอยางยิ่งวา  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2559 ฉบับนี้ จะเปน

ประโยชนแกผูสนใจ และผูที่เกี่ยวของในการนําไปใชในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ตอไป 

 

 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

กันยายน 2558 



สารบญั 

 เรื่อง/รายการ หนา 

 สวนที่ 1 วิสัยทัศน  พันธกิจ ยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 

 สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐาน 13 

 สวนที่ 3 (3.1) สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558)  37 

 สวนที่ 3 (3.2) ประมาณการรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปตอไป) 38 

 สวนที่ 3 (3.3) สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2559 39 

 ภาคผนวก  

  -  แผนการรับนักเรยีน นักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559  

  -  แผนการจัดสรรงบประมาณ ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 4 กลุม  

  -  โครงการพัฒนาสถานศกึษา 4 ฝาย ประจําปงบประมาณ 2559  

  -  วัสดุฝกแผนกวิชา  ประจําปงบประมาณ 2559  

  -  โครงการจัดหาครุภัณฑ ประจําแผนกวิชา ประจําปงบประมาณ 2559  

  -  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559  

 -   คณะกรรมการจัดทําเอกสาร  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 

2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 

3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 

4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

สวนที่ 1 

วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

วิสัยทัศน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค 

พันธกิจ 

1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและได 

มาตรฐาน 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเขาสูสากล 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางท่ัวถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม 

4. เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิคและเทคโนโลยีของ

ประเทศ 

5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ 

การฝกอบรมวิชาชีพ 

6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7. สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร 
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มาตรการ 

1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 

4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 

5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 

6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 

7. การสรางและกระจายโอกาส 

8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 

9. สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ 

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

11. สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

โครงการ 

 1. ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนา 

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา) 

2. ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสรางองค 

ความรูและนวัตกรรม) 

3. โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา 

4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแกไขปญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 

5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

6. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7. เงินอุดหนุนค่ําบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ 

8. เงินอุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น 

9. เงินอุดหนุนองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม 

11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล 
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12. เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 

13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค อํานวยการและอาชีพ 

เฉพาะทาง 

14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 

15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 

16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา 

17. โครงการความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย 

18. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 

19. โครงการรณรงค ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 

20. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) 

21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

22. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 

23. โครงการศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 

24. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

25. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 

26. โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

27. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา 

28. โครงการความรวมมือในการฝกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในตางประเทศ 

29. โครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเปนมืออาชีพและความเปนเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือ 

สรางทุนปญญาชาติ 

30. โครงการขยายอาชีวะอําเภอ 

31. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 

32. โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐานให 

มีสมรรถนะและความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน 

33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 

34. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
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35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาดวยเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา 

37. โครงการสรางคานิยมอาชีวศึกษา 

38.โครงการศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง 

39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 

40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง 

41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ 

42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 

43. เรงประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 

44 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน 

45. โครงการความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมี คุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยง 

อุตสาหกรรมเปาหมายใหสอดคลองความตองการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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6 

นโยบาย ยุทธศาสตร ท่ีเกี่ยวของ 

นโยบายรัฐบาล 11 ดาน คือ 

1) การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ 

3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7) การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ 

นวัตกรรม 

9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช 

ประโยชนอยางยั่งยืน 

10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

  4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษา

ทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพประกอบอาชีพ

และดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนน

การเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความ

จําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชน

ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษา

เปนแนวทางหนึ่ง 
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      4.3 ใหองคกรภาคประชําสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่ว ไปมี โอกาส

รวมจัด การการศึกษาที่ มี คุณภาพและทั่ว ถึง และรวมในการปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจการ

บริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิน่ตามศักยภาพและความ

พรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น 

  4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่

สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรให

เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนทั้งในดาน

ความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปน

พลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน 

  4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน

ทองถิ่น ที่มคีวามตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

   4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมี

วุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน เพื่อเปน 

เครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนเปนสําคัญ 

    4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาท

สําคัญ ในการปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุข และความปรองดอง

สมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 

  4.8 อนุรักษ ฟน ฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้ง

ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทย 

นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิม

มูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 

  4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรมสากล และ

การสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและ

เพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปดพื้นที่สาธารณะให

เยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มี

แนวคิดที่มีความตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 - 10โดยยังคงยึดหลัก 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมทั้ง“สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุก

มิติ และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับเพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไป

บนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง 

โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ”ให เกิดความสมดุล ระหวางมิติทางวัตถุกับ

จิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุล

ระหวางสังคมชนบทกับเมือง เตรียม“ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุก

ขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตาง ๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับขั้นตอน และ

สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทั้งเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม และจริยธรรม” ในการ

ปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตดวย“ความเพียร” จะเปนภูมิคุมกันที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งใน

ระดับปจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 วิสัยทัศนในชวง พ.ศ.2555-2559 “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาคเปนธรรม และมี

ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” ประกอบดวย 4 พันธกิจ คือ 

 1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมที่มี

คุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวน

ไดรับการเสริมพลงัใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปน

ธรรม 

 2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวง

วัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 

 3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให เขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา 

สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอม

สรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งสราง

ภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 

           1) ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด การจัดทาแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง(พ.ศ.2552-2559) 

  การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึด

ทางสายกลางอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจักพอประมาณ อยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก เพ่ือมุง

ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองครวมที่ยึด “คน” เปนศูนยกลาง

ของการพัฒนาและสรางการพัฒนาอยูมี “ดุลยภาพ” ทั้งดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เปนแผนที่

บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการ

พัฒนาดานตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี เปนตน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

2) เจตนารมณของแผน 

  แผนการศึกษาแหงชาติมีเจตนารมณเพื่อมุง (1) พัฒนาชีวิตใหเปน “มนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพ ใน 3 ดานคือ เปนสังคมคุณภาพ 

สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน 

3) วัตถุประสงคของแผน 

            เพื่อใหบรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง(พ.ศ. 2552-

2559) จึงกําหนดวัตถุประสงคของแผนฯ ที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา 

2. เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 

   3. เพือ่พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรม 

ภูมิปญญา และการเรียนรู 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 - 2558 

วิสัยทัศน  จัดการศึกษาไทยโดย “ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง” มุงกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมทั้ง

ในเมืองและชนบท พรอมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับทุกคน การศึกษาจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งของ

ประชาชน ประชาชนที่เขมแข็งและมีความรูคือทุนที่มีพลังในการตอสูกับความยากจน 
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พันธกิจ 1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับเด็ก เยาวชน ผูพิการ และผูดอยโอกาสทุกคน เพื่อใหเทาเทียมกันทุก

แหงไมวาในเมืองหรือชนบท ไมวาจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ตั้งแตปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6และเทียบเทา 

          2. พัฒนานักศึกษาไทยใหเปนมืออาชีพ เปนพลเมืองโลกท่ีทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถใน

การแขงขันในตลาดโลกได และอยูรวมกันเปนสังคมที่วางอยูบนฐานความรู ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ขึ้นไป 

โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุงเนนเปาหมายหลัก คือ นักเรียน 

เปนศูนยกลาง 

2. สรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียม 

3. ปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง 

   4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกอาชีพใหสอดคลองกับ 

ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5. การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 

6. สนับสนุนการพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาชาติ 

7. การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรี

ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

1. ยุทธศาสตรการฟนฟูความเชื่อมั่นและเรงรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ 

2. ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงรัฐ 

3. ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม 

4. ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

7. ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

8. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

9. รายการคาดําเนินการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร/ แผนงาน การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ที่เก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

1.1 สงเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ในดานคุณภาพครู หลักสูตร หองเรียน และการใชเทคโนโลยีดาน

การศึกษา รวมทั้งบูรณาการนโยบายการศึกษาในแตละระดับ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาตั้งแตวัยเด็กจน

มีความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 

1.2 สรางวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ใหคนทุกกลุมวัยควบคูกับการพัฒนาแหลงเรียนรูในทุก

ประเภทและในระดับพื้นที่ สงเสริมการรักการอาน เพิ่มทักษะการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 

1.3 พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับใหมีความรูทางวิชาการ และความฉลาดทางอารมณ เรียนรูและภูมิใจใน

ประวัติศาสตรไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนพลเมืองที่ดี 

ตระหนักในสิทธิ หนาที่ ความเสมอภาค การทําประโยชนตอสังคม มีจิตอาสา และจิตสํานึกที่ดีผานกระบวนการ

อบรมเยาวชนที่เหมาะสมกับวัย 

1.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริมใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห และ

แกไขปญหาอยางเปนระบบ 

1.5 สงเสริ ม การผลิต และพัฒนากําลัง คนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงกับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 

สอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

1.6 พัฒนาครูใหมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเปนครู สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการศึกษาในสาขาขาด

แคลน 

 1.7 เพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางเทาเทียม เสริมสรางโอกาสการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

รวมทั้งสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการผลิตและเผยแพรสื่อท่ีปลอดภัยและสรางสรรค 

1.8 สนับสนุนการดําเนินภารกิจพื้นฐานของหนวยงาน 

2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

2.1 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยไมเสียคาใชจาย 
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3. แผนงานพัฒนาดานสาธารณสุข 

4. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

5. แผนงานดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี คนพกิาร และผูดอยโอกาส 

6. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองครองแรงงาน 

8. แผนงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

9. แผนงานปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพยติด 

10. แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

11. แผนงานสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

2.2 สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหนวยงาน 



สวนที่ 2 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

 วิทยาลัยการอาชพีสตึก 
 

  1. ปรัชญา  วิสัยทัศน  ภารกิจ พันธกิจ  อตัลกัษณ  เอกลักษณ 
 ปรัชญา 

  ความรูดี  ฝมือเดน  เนนคุณธรรม  กาวล้ําเทคโนโลยี 
  

 วิสัยทัศน 
  วิทยาลัยการอาชีพสตึกมุงมั่นที่จะเปนเลิศทางวิชาชีพในระดับสากล 

ภารกิจ 

  จัดการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ  โดยตระหนักถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ 
 

 พันธกิจ 
  1.  สรางโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

2.  จัดการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

  3.  สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาชีพกับทุกภาคสวน 

  4.  วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาอาชีพ 

  5.  นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 เอกลักษณ 
  ฝมือเดน  เนนคุณธรรม 

 อัตลักษณ 
  ทักษะอาชีพดี  มีจิตบริการ 
 

 เปาประสงค 
  1.  ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา  การฝกอบรมวิชาชีพ  ตรงตามความตองการอยาง

ทั่วถึงและเสมอภาค 

  2.  ผูเรียนไดรับการพัฒนาองคความรู  ทักษะวิชาชีพอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
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  3.  ขยายเครือขายความรวมมือทางวิชาชีพ  กับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพรวมกัน 

  4.  วิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมที่เปนประโยชนในการพัฒนา

อาชีพใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

  5.  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเพื่อเปนแนวทางในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาอยางม่ันคงและยั่งยืน 
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2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน  
จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา 

1.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน  มีภาวะผูนํา  สามารบริหารการเขาระบบยึดหลักธรรมาภิบาลพรอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยางเปนรูปธรรม ปรากฏผลสัมฤทธิ์ที่สะทอนเปนเอกลักษณของ

สถานศึกษา 

 2.  ผูเรียนมีทักษะทางวิชาชีพ สามารถนําองคความรูใหบริการแกชุมชน องคกรหนวยงานที่

สถานศึกษาตางๆ ไดอยางเต็มศักยภาพ สงเสริมใหสังคมเปนสังคมแหงการเรียนรู ปรากฏผลสัมฤทธิ์สะทอน

เปนอัตลักษณท่ีวา “ทักษะอาชีพดี  มีจิตบริการ ” 

 3.  สถานศึกษาสามารถประสานความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งในและตางประเทศเพ่ือฝก

ทักษะและประสบการณทางวิชาชีพแกผูเรียนไดอยางตอเนื่อง 

 4.  สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพในดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA สามารถ

สะทอนผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางตอเนื่อง โดยการมีสวนรวมในการปฏิบัติของบุคลากรทุกภาค

สวน 

 5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาผูเรียน

และการพัฒนาบุคลากร 

 6.  สถานศึกษาประสานความรวมมือและสรางเครือขายสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น องคกร

ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดแหลงเรียนรูภายในแหลงฝกทักษะประสบการณแกผูเรียนและชุมชน 

 7.  สถานศึกษาสามารถบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนา

อาชีพ พัฒนารายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม ไดรับโล “5 ดาว ในการประเมิน

ศูนยบมเพาะการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับชาติ  ปการศึกษา 2556 ” และรางวัล

โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศกึษาขนาดกลาง 

ประจําปการศึกษา 2557 

 8.  สามารถสรางการมีสวนรวมและขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหสถานศึกษาชุมชน ไดอยาง

หลากหลายและเปนประโยชนอยางยิ่ง 

 9.  พัฒนาโครงการทางวิชาชีพและสิ่งประดิษฐของผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและสามารถ

นําไปใชประโยชนไดมากขึ้นนอกเหนือจากการใชประโยชนในระดับสถานศึกษา 

 10.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของครูใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสามารถนําไปใช

ประโยชนในการพัฒนาผูเรียนและพัฒนาสถานศึกษา 

 11.  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหทันสมัย สามารถเชื่อมโยงขอมูลไดทุกสวนงานภายในรวมทั้งให

มีระบบพัฒนาและสํารองขอมูลที่มีประสิทธิภาพ  ทําใหผานการประเมนิหนวยงานตนแบบในการจัดตั้งศูนย

ขอมูลขาวสารของราชการ ประจําปการศึกษา 2558 
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ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)  
 

 

1.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณเก็บมะยม”  ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

   2.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ฝาโอง 3 in 1”  ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

3.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณดูดน้ํามันเครื่องเกิน

ระดับ แบบ 2 in 1”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

4.  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “เครื่องมือล็อกมือเบรก

จักรยานยนต”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

5.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “รองเทาผักตบชวาสมุนไพร

แฟนซี”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

6.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “คีมตัดกอนหอย”  ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

7.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “เสียงไลนกพลังงาน

แสงอาทิตย”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

8.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ปากกาเช็คไฟฟา”  ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

9.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “รองเทาเตือนภัยจากไฟฟา

รั่ว”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

10.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “Helping Hand”  ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

11.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ถังดูดน้ําสูญญากาศ”  ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

12.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “เครื่องอัดฟางระบบมือโยก”  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

13.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณปองกันใบออย    

ทิ่มตา”  ระดับอาชีวศกึษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

14.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ชุดลายปกประณีตศิลป”  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

ผลงานดีเดน (ดานงานวิจัย) 
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15.  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ชุดลายปกประณีต

ศิลป”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

16.  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “สีรุงอเนกประสงค”  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

17.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “เครื่องปนแหงถุงพลาสติก”  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2557 

 

 
 

1.  นายระเบียบ  เที่ยงธรรม  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2557 

2.  นายธีรกรณ  พรเสนา  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2557 

3.  นายวิรัช  สุวรรณทา  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2557 

4.  นายปณณทัต  เพียรการ ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2557 

5.  นางชุติญา  อัยยะ  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 

2557 

6.  นางสาวกุสุมา  เกศศรีพงษศา  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  

2557 

7.  นายชัย  พลคํา  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  2557 

8.  นางสาวธนัฐดา  วิลัยเกษ  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  2557 

9.  นายปรีชา  ทวยภา  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  2557 

10.  นายพิธิพงศ  ฤทธิ์มนตรี  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  2557 

11.  นายภัทรพงษ  โลบุญ  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  2557 

12.  นายวิรัช  สายหยุด  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  2557 

13.  นางสาวมยุรี  อามาตยมนตรี ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  2557 

14.  นางสาวเกวลิน  สุริยะสุขประเสริฐ  ไดรับรางวัล  หนึง่แสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  

2557 

15.  นางสาวพิกุล  ใหญสมพงษ  ไดรับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  จากครุสภา  ประจําปการศึกษา  2557 

กิจกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรม 
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16.  นางสาวสุจิตรา  สอนด ี ไดรับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและ

สถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 

2557 

 17.  นางสาวกชมน  ขาวรัมย  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ  การแขงขันกรีฑา (วิ่ง 100 เมตร หญิง) ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 

 18.  นายจิรพงษ  ชฏาชัย  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  การแขงขันกรีฑา (วิ่ง 200 เมตร ชาย) ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 

 19.  นายสุริยัน  จันทรศรี  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  การแขงขันกรีฑา (วิ่ง 100 เมตร ชาย) ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 

 20.  นางสาวณภัทร  เทศสวัสดิ์วงค ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  กีฬามวยสากลสมัครเลนหญิง (รุนฟลาย

เวท) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 

 21.  นายวศิน  บุญศิริ  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  กีฬามวยสากลสมัครเลนชาย (รุนไลทฟลายเวท) 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 

 22.  นางสาวอัจฉรา บรรพระตะทิ  ไดรับรางวัล ชนะเลิศ กีฬามวยไทยสมัครเลนหญิง (รุนไลท  

ฟลายเวท) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 

 23.  นางสาวธิวาลักษณ  เทพเนาว ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  กีฬามวยไทยสมัครเลนหญิง (รุนฟลาย

เวท) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 

 24.  นายวัชระ  มาขุมเหล็ก  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  กีฬามวยไทยสมัครเลนชาย (รุนเฟเธอรเวท) 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 

 25.  นายธารา  เชอรัมย  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  กีฬามวยไทยสมัครเลนชาย (รุนแบนตั้มเวท) 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 

 26.  นายธนากร  สืบมา  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  กีฬาฟุตซอล (ชาย) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

บุรีรัมย ปการศึกษา 2557 

 27. นางสาวฐิชานันท  ตามชัยภูมิ ไดรับรางวัล ชนะเลิศ กีฬาวอลเลยบอล หญิง ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 

 28.  นางสาวอัจฉรา  บรรพระตะทิ  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  มวยไทยสมัครเลนบุคคล รุนไลท 

ฟลายเวท หญิง ระดับชาติ   ปการศึกษา 2557 

29.  นายธารา เชอรัมย ไดรับรางวัลเหรียญเงิน มวยไทยสมัครเลนบุคคล รุนแบนตั้มเวท ระดับชาติ   

ปการศึกษา 2557 
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วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของความรักสามัคคีในหมูคณะ  ที่สามารถกอใหเกิด

ความผูกพันที่ดีตอกันของครู  บุคลากรทางการศึกษา  ทั้งภายในและหนวยงานภายนอกตลอดจนนักเรียน

นักศึกษา เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข  และเพ่ือสรางสัมพันธไมตรีที่ดีตอกันระหวางหนวยงาน  วิทยาลัย

ฯ จึงมุงเนนการจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อใหเกิดความรักสามัคคีในหมูคณะอยางตอเนื่อง  และบุคลากร

วิทยาลัยฯ  ยังไดปฏิบัติรวมกันจนบรรลุผลสําเร็จเกี่ยวกับการประเมินตางๆ เชน 

 1.  ผานการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) รอบ 3  ประจําป 2556 

 2.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ไดรับรางวัลระดับหาดาว  ระดับชาติ  จากการประเมินการบมเพาะ

ผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร สถานศึกษาสูความเปนเลิศ  ประจําปการศึกษา 2556 

 3.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ  หองปฏิบัติการการเรียนรูสื่อการเรียน

อิเล็กทรอนิกส แผนกวิชาคอมพิวเตอร  จากการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู เทคโนโลยีเฉพาะทาง

อาชีวศึกษา  ประจําปการศึกษา 2556 

 4.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ไดรับการประเมินความเสี่ยง  ประจําปการศึกษา 2556 กลุมสถานศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 ซึ่งจัดอยูในระดับความเสี่ยงกลุมที่ 1  ระดับความเสี่ยงนอย ลําดับที่ 2 

5.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ไดรับการประเมินความเสี่ยง  ประจําปการศึกษา 2557 กลุมสถานศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 ซึ่งจัดอยูในระดับความเสี่ยงกลุมที่ 1  ระดับความเสี่ยงนอยที่สุด ลําดับที่ 1 

6.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก ไดรับรางวัลนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 2557 
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3. กลยุทธและมาตรการ ของสถานศึกษา  
 

กลยุทธที ่1 เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางทั่วถึงและเสมอภาค 
  มาตรการที่  1  สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบที ่ 

                                              หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาค ี

มาตรการที่  2  พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

มาตรการที่  3  สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชน  ในการสรางงาน  สรางรายได 

มาตรการที่  4  จัดการศึกษาวิชาชีพที่สรางโอกาสแกผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ 

มาตรการที่  5  สงเสริมใหมกีารสรางรายไดระหวางเรียนและลดภาระคาใชจายของผูปกครอง  
 

กลยุทธที ่2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 
 มาตรการที่  1  พัฒนากําลังคนใหมีความรู และทักษะฝมือในระดับคุณภาพ 

มาตรการที่  2  สรางสังคมแหงการเรียนรูดานอาชีพ 

มาตรการที่  3  สงเสริมความเปนเลิศของเยาวชนที่มีความสามารถในทักษะฝมือ 

มาตรการที่  4  สนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพ และการแขงขันในเชิงคุณภาพ 

มาตรการที่  5  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ 
 

กลยุทธที ่3 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

 มาตรการที่  1  พัฒนาศักยภาพดานการสื่อสารของผูบริหาร ครู  บุคลากรการอาชีวศึกษาและ   

                              นักเรียนนักศึกษา 

มาตรการที่  2  พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 

มาตรการที่  3  สรางเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศ 

มาตรการที่  4  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล 

มาตรการที่  5  ปรับระบบความรวมมือและเครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคน 
 

กลยุทธที ่4 การวิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

 มาตรการที่  1  พัฒนาการวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ อยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่  2  นําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียน 

                   การสอน 

    มาตรการที่  3  ถายทอดองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐไปสูชุมชน และพัฒนาสู 

                              อุตสาหกรรมเชิงพาณิชยเพื่อเพ่ิมศักยภาพการแขงขันระดับสากล 

มาตรการที่  4  สงเสริมการจดสิทธิบัตร และปกปองทรัพยสินทางปญญาการอาชีวศึกษา 

   มาตรการที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือขายงานวิจัย และจัดการองคความรูอาชีวศึกษาทั้ง      

                                             ในและตางประเทศ 
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มาตรการที่  6  สงเสริมการวิจัย  และพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ 

                    สูสากล 
 

กลยุทธที ่5 นอมนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ 

  มาตรการที่  1  พัฒนาโครงสรางบริหารจัดการและกําหนดภารกิจที่ชัดเจน ภายใตกฎหมาย   

                                                 ระเบียบขอบังคับที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปจจุบัน 

  มาตรการที่  2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

  มาตรการที่  3  กระจายอํานาจการบริหารจัดการในสถานศึกษา 

  มาตรการที่  4  บริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีธรรมาภิบาลโดยยึด   

                                                หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  มาตรการที่  5  พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ 

  มาตรการที่  6  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 

  มาตรการที่  7  พัฒนาระบบการสรรหาและแตงตั้งผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึด  

                                                 หลักธรรมาภิบาล 

  มาตรการที่  8  สรางความกาวหนาในวิชาชีพ  สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรภายในสถานศึกษา 

  มาตรการที่  9  สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน  

                                                 ประมุข 

  มาตรการที่  10  ทํานุ บํารุง ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

  มาตรการที่  11  สงเสริมการสรางจิตสํานึกและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของปรัชญา  

                                                 เศรษฐกิจพอเพียง 
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4. ประวัติ  ความเปนมา  และขอมูลดานอาคารสถานที ่

 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  
 

4.1  ประวัติ  ความเปนมา ของวิทยาลัยฯ 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรใหขยายการศึกษาวิชาชีพใหกวางขวางยิ่งขึ้นเพื่อ

สอดคลองเพียงพอกับความตองการของประชาชนในชนบท และตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ใน

ทองถิ่นรวมทั้งตองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสวนรวมของประเทศ จึงไดจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสตึกขึ้น

เพื่อจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาที่ขาดแคลน ซึ่งเปนความตองการของทองถิ่น

รวมทั้งของประเทศ อันจะเปนการเสริมสรางและพัฒนากําลังคนของประเทศใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตาม

นโยบายของรัฐบาล 

ประวัติการจัดตั้ง 
เมื่อวันที่  24   เมษายน   2540  นายสมพงษ  นิยมตรง นายอําเภอสตึก ไดรายงานการขอใชที่ดิน

เพื่อกอสรางวิทยาลัยการอาชีพสตึกใหจังหวัดบุรีรัมยทราบ โดยมีเนื้อที่ประมาณ 170 ไร ซึ่งเปนที่ดิน

สาธารณประโยชน  “หนองบัวเจาปา”  ซึ่งตั้งอยู  ตําบลนิคม  อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 

อธิบดีกรมที่ดินไดทําหนังสือถึงอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเรื่องการขอใชที่ดินสาธารณประโยชน หนองบัว

เจาปา  ตําบลนิคม  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย  เนื้อที่ประมาณ  170  ไร  เพื่อใชจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ 

สตึก 

           วิทยาลัยการอาชีพสตึก  จังหวัดบุรีรัมย  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อ

วันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2540  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายการเปดการสอนวิชาชีพและผลิตกําลังคนดาน

วิชาชีพเขาสูตลาดแรงงานใหแกนักเรียนและประชาชนในระดับอําเภอ  พื้นที่  170  ไร ตั้งอยูที่  ถนนบุรีรัมย-

มหาสารคาม ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย  31150  หางจากอําเภอสตึกประมาณ 3  กิโลเมตร 

 วิทยาลัยการอาชีพสตึกเปดทําการสอนครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม  2540  ในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  (ปวช.)  และเปดสอนวิชาชีพระยะสั้น 

 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ไดรับการแตงตั้งเปนวิทยาลัยชุมชนเครือขายของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย  โดย

เปดสอนในระดับอนุปริญญา 
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หลักสูตรที่เปดสอน   

 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ไดจัดการเรียน การสอนโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 แยกเปน 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม เปดสอน 4 สาขาวิชา  5  สาขางาน  ไดแก 

-  สาขาวิชาชางยนต 

 สาขางานยานยนต 

-  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

 สาขางานชางไฟฟากําลัง 

-  สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 สาขางานชางอิเล็กทรอนิกส 

-  สาขาวิชาชางกลโรงงาน 

 สาขางานเครื่องมือกล 

-  สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 สาขางานโครงสราง 

ประเภท วิชาพาณิชยกรรม  เปดสอน  1  สาขาวิชา  2  สาขางาน  ไดแก 

-  สาขาวิชาการบัญชี 

  สาขางานการบัญชี 

-  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546  

ประเภท วิชาชางอุตสาหกรรม  เปดสอน  4  สาขาวิชา  4  สาขางาน ไดแก 

-  สาขาวิชาเครื่องกล 

  สาขางานเทคนิคยานยนต 

-  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

  สาขางานเครื่องมือกล 

-  สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

  สาขางานติดตั้งไฟฟา 

-  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

  สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
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ประเภท วิชาบริหารธุรกิจ  เปดสอน  2  สาขาวิชา  2  สาขางาน ไดแก 

-  สาขาวิชาการบัญชี 

 สาขางานการบัญชี 

 -  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก 

 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 

  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม/ประถม) 

  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ 

หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ 

  สาขางานเทคนิคยานยนต 

  สาขางานติดตั้งไฟฟา 

  สาขางานการบัญชี 

  สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
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ขนาดและสถานที่ตั้ง 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ตั้งอยูที่ กิโลเมตรที่ 38  ถนนบุรีรัมย - มหาสารคาม ตําบลนิคม  อําเภอสตึก  

จังหวัดบุรีรัมย 31150 อยูหางจากตัวอําเภอสตึก ประมาณ 3 กิโลเมตร ติดกับบริเวณโรงเรียนสตึก    

(โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอสตึก)มีเนื้อที่ 170 ไรเศษ ซึ่งมีสภาพชุมชนเศรษฐกิจสังคม การเมืองตามสภาพ

ทั่วไป  จําแนกไดดังนี้ 

สภาพชุมชน 
คําขวัญอําเภอสตึก   “ พระพุทธรูปสูงใหญ หาดทรายชวนฝน แขงขันเรือยาว เจาพอศักดิ์สิทธิ์ พาณิชย

สนามบิน” 

อาณาเขต   มีพื้นที่  803 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 501,875 ไร ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัด

บุรีรัมย  หางจากตัวเมืองประมาณ  41  กิโลเมตร  ตามถนนทางหลวงหมายเลข  219  โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

 ทิศเหนือ   ติดเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร มีแมน้ํามูลเปนเสนแบงเขต 

ทศิใต    ติดเขตอําเภอกระสัง อําเภอหวยราช กิ่งอําเภอบานดาน มีลําตะโคงเปนเสนแบงเขต 

 ทิศตะวันออก   ติดเขตอําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร มีลําน้ําชีเปนเสนแบงเขต 

 ทิศตะวันตก    ติดเขตก่ิงอําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย มีลําตะโคงเปนเสนแบงเขต 

สภาพเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจ  ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เชน  ปลูกขาว โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ  

ทําไรมันสําปะหลัง  ไรออย  ไรขาวโพด  สวนยางพารา  สวนยูคาลิปตัส ทํานา  นอกจากนั้นก็มีการเลี้ยงสัตว 

เชน  โค  กระบือ  หมู  เปด  ไก  และชาง  ซึ่งปจจุบันผูเลี้ยงชางโดยฝกหัดชางเพื่อการแสดงแลวจะสงไปแสดง

ตามสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย เชน  พัทยา  บางแสน  ภูเก็ต  กาญจนบุรี รองลงมา  คือ  

อุตสาหกรรมการคาและทอผาไหม  งานหัตถกรรมพื้นบาน  สินคา  OTOP  เชน  สานเครื่องใช จากไมไผ สาน

รองเทาดวยผักตบชวา  เปนตน   

 สังคมและการเมือง  ประชากรสวนใหญเปนชาวอีสานเชื้อสาย ไทย ลาว เขมร สวย โดยมีภาษา

ทองถิ่น  คือ  ภาษาไทยอีสาน เขมร สวยและไทยโคราช นับถือศาสนาพุทธ 99.90 % มีประชากร 112,038  

คน (ขอมูล ณ เดือน สิงหาคม 2558) มีวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญ ดังนี้  

1.   งานประเพณีแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจําป ณ แมน้ํามูลหนาที่วาการอําเภอสตึก 

  2.  งานฉลองเจาพอวังกรูด ซึ่งจัดงานวันที่ 1-5 เมษายน ของทุกๆ ป 

  3.  งานงิ้วอําเภอสตึก ประมาณตนเดือนพฤศจิกายนของทุกๆ ป 

  4.  ประเพณีอื่น ๆ  เหมือนไทยอีสานทั่วไป 
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การเมืองการปกครอง 
 ในเขตอําเภอสตึก แบงออกเปน 12 ตําบล 179 หมูบาน ดังตอไปนี้ 

  1.  ตําบลสตึก   15     หมูบาน 

  2. ตําบลนิคม   24     หมูบาน 

  3. ตําบลดอนมนต  10      หมูบาน 

  4. ตําบลสะแก   13     หมูบาน 

  5. ตําบลเมืองแก   19      หมูบาน 

  6.  ตําบลทุงวัง   15     หมูบาน 

  7. ตําบลทามวง   11      หมูบาน 

  8. ตําบลชุมแสง   18     หมูบาน 

  9.  ตําบลหนองใหญ  16      หมูบาน 

  10. ตําบลสนามชัย  12     หมูบาน 

  11. ตําบลกระสัง   8       หมูบาน 

  12. ตําบลรอนทอง  18     หมูบาน 

การปกครองทองถิ่น 
 ในเขตอําเภอสตึกแบงการปกครองออกเปน 12   ตําบล   1  เทศบาล 

  1)  เทศบาลตําบลสตึก 

  2) องคการบริการสวนตําบล 12  แหง 

   2.1   องคการบริหารสวนตําบลสตึก 

   2.2  องคการบริหารสวนตําบลนิคม 

   2.3  องคการบริหารสวนตําบลดอนมนต 

   2.4  องคการบริหารสวนตําบลรอนทอง 

   2.5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองแก 

   2.6   องคการบริหารสวนตําบลสะแก 

   2.7  องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ 

   2.8  องคการบริหารสวนตําบลชุมแสง 

   2.9   องคการบริหารสวนตําบลสนามชัย 

              2.10   องคการบริหารสวนตําบลกระสัง 

                2.11   องคการบริหารสวนตําบลทุงวัง 

              2.12  องคการบริหารสวนตําบลทามวง 
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ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศาสนา 
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ  99.50 % อีก  0.50 % นับถือศาสนาคริสต

และอิสลาม  ในพื้นที่อําเภอสตึก มีวัดทั้งสิ้น จํานวน 52  แหง ศาลเจา 1  แหง ดังนี้ 

  -  ไดรับวิสุงคามสีมา จํานวน 25    แหง 

  -  ไมไดรับวิสุงคามสีมา จํานวน  27    แหง 

  -  ศาลเจาพอวังกรูด จํานวน     1    แหง 

 ศิลปวัฒนธรรม 
  ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของอําเภอสตึก ไดแก การละเลนดนตรีพื้นบาน เชน กันตรึม  อําเภอสตึก

มีองคกรเครือขายในพื้นที่  จํานวน 14 แหง  ดังนี้ 

  -  สภาวัฒนธรรมอําเภอ    1  แหง 

  -  สภาวัฒนธรรมตําบล     12  แหง 

  -  ศูนยวัฒนธรรมอําเภอ    1  แหง 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 งานประเพณีที่สําคัญ  ไดแก 

  - งานประเพณีแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทานฯ ประจําป ณ บริเวณลําน้ํามูล 

  -  งานประเพณีบุญบั้งไฟ 

  -  งานประเพณีแหเทียนพรรษา 

  -  งานเทศกาลสงกรานต  

  -  งานเทศกาลลอยกระทง 

 การสาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาล (ขนาด 60 เตียง)  จํานวน 1    แหง 

  -  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  จํานวน  1    แหง 

  -  สถานีอนามัย    จํานวน 12  แหง 

  -  คลีนิก     จํานวน   4  แหง 

  -  รานขายยาแผนปจจุบัน   จํานวน   9  แหง 
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สีประจําวิทยาลัยการอาชีพสตึก 
 สีที่เปนสัญลักษณของวิทยาลัยการอาชีพสตึก คือ สีเทา กับ สีเลือดหม ู

 สีเทา         หมายถึง    ความสามัคคี ความสุขุม ความเยือกเย็นและความรอบคอบ 

 สีเลือดหมู  หมายถึง    การตอสูกับงาน ความเสียสละ และความกลาหาญ 

 สีเทากับสีเลือดหมู หมายถึง    ชาววิทยาลัยการอาชีพสตึกทุกคนจะตองมีความเขมแข็ง 

   อดทน กลาเผชิญหนากับความจริง มีความรักสามัคคีซึ่ง 

   กันและกัน เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม มุงพัฒนา 

   ตนเอง และพัฒนา ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป 
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 4.2  ขอมูลดานอาคารสถานที ่ 
        ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

  ชื่อภาษาอังกฤษ Satuk Industrial Community Education College 

  ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่  100  หมูที่  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  รวมทั้งสิ้น......9.........หลัง  มีหองทั้งสิ้น....76......หอง ไดแก 

  1.  อาคารอํานวยการ   จํานวน   1 หลัง 5 หอง 

  2.  อาคารหอประชุมพัฒนาจิต   จํานวน   1 หลัง 4 หอง 

  3.  อาคารเรือนชั่วคราว    จํานวน   1 หลัง 10 หอง 

  4.  อาคารชางเชื่อมโลหะ   จํานวน   1 หลัง 6 หอง 

  5.  อาคารบริหารธุรกิจ    จํานวน   1 หลัง 18 หอง 

  6.  อาคารชางอุตสาหกรรม   จํานวน   1 หลัง 22 หอง 

  7.  อาคารโรงอาหาร    จํานวน   1 หลัง 1 หอง 

  8.  อาคารชางกลโรงงาน  จํานวน    1 หลัง 5 หอง 

  9.  อาคารศูนยวิทยบริการ จํานวน    1 หลัง 5 หอง 
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5.  แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการวิทยาลยัการอาชีพสตึก คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการ ฝายบรหิารทรัพยากร 

นายธีรกรณ  พรเสนา 

งานบริหารงานทั่วไป 

นายชูศักดิ์  ขุยขะ 

งานบุคลากร 

นางวาสนา  นวลศร ี

งานการเงิน 

นางวนิดา  โสมะฐิต ิ

งานบัญชี 

นางแพรวพรรณ กิตตภิูติกุล 

งานพัสดุ 

นายสุริกานต  เปรี่ยมไพบูลย 

งานอาคารสถานที ่

นายวิรัช  สายหยุด 

งานทะเบียน 

นางจิตรา  จิตวิวัฒนา 

งานประชาสัมพันธ 

นางจันทรเพ็ญ โลบุญ 

รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายวิรัช  สุวรรณทา 

งานวางแผนและงบประมาณ 

นางจิราภรณ  งามชื่น 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

นายผดุงศักดิ์  บุญยืน 

งานความรวมมือ 

นายเชษฐา  ตากกะโทก 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 

นายธิตวิัฒน  ธนโชติเรืองนนท 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นายวีระศกัดิ์ บุญทันเสน 

งานสงเสริมผลิตผลการคาฯ 

นางสาวกุสุมา  เกศศรีพงษศา 

รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนกัเรียน นักศึกษา 

นายปณณทัต  เพยีรการ 

งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 

นายปฐมพงษ  สังขนอย 

งานครูที่ปรึกษา 

นายสุรสิทธิ์  แสงเสนาะ 

งานปกครอง 

นายปรีชา  ทวยภา 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

นายชัย  พลคํา 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

นางพนิดา บุญจงนุเคราะหกุล 

งานโครงการพิเศษ 

วาที่ ร.ต.บุญสง  นิเวศสวรรค 

รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 

นางชุตญิา อัยยะ 

แผนกวิชาอุตสาหกรรม 

5  แผนกวิชา 

แผนกวิชาพาณิชยกรรม 

2  แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตร 

นายอนุชา  ชื่นจิตรชม 

 

งานวัดผลและประเมินผล 

นางจิราภรณ  สงครินทร 

งานวิทยบริการหองสมุด 

นางสาวธนัฐดา  วิลัยเกษ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายภัทรพงษ  โลบญุ 

งานสื่อการเรียนการสอน 

นายลือเดช  บุญโยดม 
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6. ขอมูลบุคลากร 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
6.1 อัตรากําลัง ป 2558 ขอมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 

ผูใหขอมูล  นางสาวสุวรรณภา  ฝาคํา  เจาหนาที่งานบุคลากร 

อัตรากําลังของ วิทยาลัยการอาชีพสตึก    มีบุคลากรทั้งสิ้น     85    คน 

ก.  ขาราชการ   18   คน 

1. ผูบริหาร  5 คน 

2. ขาราชการครู 13   คน 

3. ขาราชการพลเรือน -      คน 

ข.  ลูกจางประจํา  -   คน 

1. ทําหนาที่สอน - คน 

2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 

ค.  พนักงานราชการ  9 คน 

1. ทําหนาที่สอน 9 คน 

2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 

ง.  ลูกจางชั่วคราว  58 คน 

1. ทําหนาที่สอน 23 คน 

2. ทั่วไป/สนับสนุน 35 คน 

 

           จ.  มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ       -  คน 

           ฉ.  มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการที่อื่น  -  คน 
 

 

ช.  มีอัตราวาง  ไมมีคนครอง - คน 

1. ขาราชการ  - คน 

2. ลูกจางประจํา - คน 
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6.2 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒกิารศึกษา   
   ก. ครูผูสอน ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน            รวม 

- ต่ํากวา ม.6  - คน   15 คน  15   คน 

- ปวช./ม.6  - คน   1 คน  1     คน 

- ปวส./อนุปริญญาตรี - คน   10 คน  10     คน 

- ปริญญาตรี  36 คน   9 คน  45   คน 

- ปริญญาโท  9 คน   - คน  9     คน 

- ปริญญาเอก  - คน   - คน  -      คน 

รวม  45 คน  รวม 35 คน รวม 80   คน 

   

  6.3 ขอมูลลกูจางชั่วคราว จําแนกตามแหลงเงินทีจ่าง 
   ก. ครูผูสอน ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน            รวม 

- จางดวยงบบุคลากร  22 คน  - คน  22   คน 

- จางดวยงบดําเนินงาน  - คน  - คน  -     คน 

- จางดวยงบเงินอุดหนุน  23 คน  35 คน  58   คน 

- จางดวยเงินรายได (บกศ.) - คน  - คน  -      คน 

- จางดวยเงินอื่น ๆ   - คน  - คน  -      คน 

รวม  45 คน รวม 35 คน รวม 80   คน 
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6.4 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ 
6.4.1 ขาราชการ   รวม 12 คน  (ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน) 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหนาที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายชาครีย  สิริสุนทรานนท ปริญญาตรี สังคมศึกษา หัวหนาแผนกวิชาสามัญฯ 

2. นางวาสนา  นวลศร ี ปริญญาตรี คณิตศาสตร หัวหนางานบุคลากร 

3. นายชูศักดิ์  ขุยขะ ปริญญาโท อิเล็กทรอนิกส หัวหนางานบริหารทั่วไป 

4. นายวัฒนา  พงษชนะ ปริญญาตรี การบัญชี  - 

5. นางจิราภรณ  งามชื่น ปริญญาโท การบัญชี หัวหนางานวางแผนฯ 

6. นางจิตรา  จิตติวัฒนา ปริญญาตรี การบัญชี หัวหนางานทะเบียน 

7. นางสาววนิดา  โพธิ์ออน ปริญญาโท การบัญชี หัวหนางานการเงิน 

8. นางจันทรเพ็ญ  โลบุญ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ หัวหนางานประชาสัมพันธ 

9. นายอนุชา  ชื่นจิตรชม ปริญญาโท ชางยนต หัวหนางานหลักสูตร 

10. นายสิทธิชัย ลีหลานอย ปริญญาโท คอมพิวเตอร หัวหนาแผนกวิชาคอมฯ 

11. นายสุริกานต  เปรี่ยมไพบูลย ปริญญาตรี ชางเชื่อมโลหะ หัวหนาแผนกวิชาชางเชื่อมฯ 

12. นายสุรสิทธ  แสงเสนาะ ปริญญาตรี ชางไฟฟากําลัง  หัวหนางานครูที่ปรึกษา 

13.  นายวีระศักดิ์  บุญทันเสน ปริญญาตรี ชางกลโรงงาน หัวหนางานประกันคุณภาพฯ 
 

6.4.2 ลูกจางประจํา  รวม   - คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหนาที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 



6.4.3 พนักงานราชการ รวม 9 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหนาที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นางแพรวพรรณ   กิตติภูติกุล ปริญญาตรี การบัญชี หัวหนาแผนกวิชาการบัญชี 

2. นายชัย  พลคํา ปริญญาตรี การบัญชี หัวหนางานแนะแนวฯ 

3. วาที่ ร.ต.บุญสง  นิเวศสวรรค ปริญญาตรี การบัญชี หัวหนางานโครงการพิเศษฯ 

4. นายธนกฤต  สุวรรณกัญญา ปริญญาโท ไฟฟากําลัง หัวหนาแผนกวิชาไฟฟากําลัง 

5. นายสวัสดิ์  จันทราช ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส หัวหนาแผนกวิชาอิเล็กฯ 

6. นายปฐมพงษ  สังขนอย ปริญญาโท เทคนิคพื้นฐาน หัวหนางานกิจกรรม 

7. นายภัทรพงษ  โลบุญ ปริญญาตรี ชางยนต หัวหนางานทวิภาค ี

8. นายวิรัช  สายหยุด ปริญญาตรี ชางกลโรงงาน หัวหนางานอาคารสถานที่ 

9. นายจํารัส  พิมพาชาติ ปริญญาตรี ชางยนต หัวหนาแผนกวิชาชางยนต 

6.4.4 ลูกจางชั่วคราว รวม 59 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)  
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหนาที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายนิพนธ  โยวะ ปริญญาตรี ชางยนต ผูชวยงานความรวมมือ 

2. นายปรีชา  ทวยภา ปริญญาตรี ชางยนต หัวหนางานปกครอง 

3. นายลือเดช  บุญโยดม ปริญญาตรี คอมพิวเตอร หัวหนางานสื่อฯ 

4. นายธวัชชัย  สุดดา  ปริญญาตรี ไฟฟากําลัง - 

5. นางสาวธนัฐดา  วลิัยเกษ ปริญญาตรี ภาษาไทย หัวหนางานวิทยบริการฯ 

6. นายเนติราช  คํากอน ปริญญาตรี วิทยาศาสตร  ผูชวยงานวิจัยฯ 

7. นายผดุงศักดิ์  บุญยืน ปริญญาตรี คอมพิวเตอร หัวหนางานศูนยขอมูลฯ 

8. นายเชษฐา  ตากกะโทก ปริญญาตรี ชางยนต หัวหนางานความรวมมือ 

9. นายธนะศักดิ์  อาคมศิลป ปริญญาโท อิเล็กทรอนิกส ผูชวยงานกิจกรรม 

10. นายธํารง  บริบูรณ ปริญญาตรี ชางกลโรงงาน หัวหนาแผนกวิชาชางกลฯ 

11. นางพนิดา  บุญจงนุเคราะหกุล ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส หัวหนางานสวัสดิการ 

12. นางสาวกุสุมา  เกศศรีพงษศา ปริญญาโท การบัญชี หัวหนางานสงเสริมฯ 

13. นายสุริยะ นันทสุมาลย ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ผูชวยงานกิจกรรม 

14. นางสาวรัชนีวรรณ  จันทรทา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ผูชวยงานที่ปรึกษา 

15. นางสาวขวัญเรือน  นันทแสง ปริญญาตรี คอมพิวเตอร ผูชวยงานศูนยขอมูลฯ 
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ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหนาที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

16. นายธิติวัฒน  ธนโชติเรืองนนท ปริญญาตรี ชางยนต หัวหนางานวิจัยฯ 

17. นายสิทธิศักดิ์ ทันใจ ปริญญาตรี ชางเชื่อมโลหะ ผูชวยงานสงเสริมฯ 

18. นายกลาณรงค แรงจบ ปริญญาตรี ชางกลโรงงาน ผูชวยงานวัดผลฯ 

19. นางสาวรุงอุบล แดนโคตรผม ปริญญาตรี ชางกลโรงงาน - 

20. นางสาวจิราภรณ  สงครินทร ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส หัวหนางานวัดผลฯ 

21. นางสาวแวววิมนต  ไสยแสง ปริญญาตรี การบัญชี ผูชวยงานหลักสูตรฯ 

22. นางสาวสุรีรัตน  งามสะพรั่ง ปริญญาตรี คอมพิวเตอร ผูชวยงานสื่อฯ 

23.  นางสาวนิรมล  พิมวันนา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร ผูชวยงานวิจัยฯ 

24. นางสาววัชรา  กัดไธสง ปวส. - เจาหนาที่งานวัดผลฯ 

25. นางนิกุล  สุครีพธ ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานวางแผนฯ 

26. วาที่ ร.ต.ทนงชัย  อินทวงศ ปวส. - เจาหนาที่งานพัสดุ 

27. นางสาวสุจิตรา  อินทวงศ ปวส. - เจาหนาที่งานกิจกรรม 

28. นางสาววิภาวดี  วงศตรี ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ 

29. นางสาวกัญญาณัฐ  แกวนอย ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานบัญชี 

30. นางสาวอังคุณากร  พลพา ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานครูทีป่รึกษา 

31. นางสาววงศสุริยา  พยัคฆกุล ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานโครงการพิเศษ 

32. นายอัสนี บุญจงนุเคราะหกุล ปวส. - เจาหนาที่งานศูนยขอมลูฯ 

33. นางสาวอรวรรณ  ขุยขะ ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานการเงิน 

34. นางสาวกาญจนา  ศรีเมือง ปวส. - เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป 

35. นายสิทธิพงษ  มะณู ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานการเงิน 

36. นางสาวธีรารักษ  ปะลุวันรัมย ปวส. - เจาหนาที่งานทะเบียน 

37. นางสาวเสาวภา  พิมพหลา ปวส. - เจาหนาที่งานพัสดุ 

38. นางสาวพัชรินทร  หลักหนองบัว ปวส. - เจาหนาที่งานวิจัยฯ 

39. นางสาวนวลละออ  ประยันโต ปวส. - เจาหนาที่งานทะเบียน 

40.  นางสาวจิตนิภา  ปาปะเก ปวส. - เจาหนาที่งานหองสมุด 

41.  นางสาวทิพวรรณ  ยามรัมย ปวส. - เจาหนาที่งานสื่อฯ 

42.  นางสาวจุรีรัตน  ปสโต ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานหลักสูตรฯ 

43.  นางสาวสุวรรณภา  ฝาคาํ ปริญญาตรี - เจาหนาทีงานบุคลากร 

44. นายนิยม  ลาภมาก ม.3 - พนักงานขับรถ 
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ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหนาที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

45. นายอํารา  รัตนวงศสวัสดิ ์ ป.4 - พนักงานขับรถ 

46. นายสาลี ยุดรัมย ป.4 - นักการภารโรง 

47. นายสมพงษ  แสงงาม ม.3 - นักการภารโรง 

48. นายบุญแกว  สายสาลี ม.6 - นักการภารโรง 

49. นายไพศาล  ศรีทอง ป.4 - นักการภารโรง 

50. นายทองดี  ผลบุญ ม.3 - นักการภารโรง 

51. นายชน  สิบรัมย ม.3 - นักการภารโรง 

52. นายสมพร  เดือนแหรรัมย ม.3 - นักการภารโรง 

53. นางดาหวัน  นิลฉว ี ป.6 - แมบาน 

54. นางหัด  แสงงาม ม.3 - แมบาน 

55. นางสาวระวิวรรณ  ยุดรัมย ม.3 - แมบาน 

56. นายบุญลอม  หอมหวล ป.4 - ยามรักษาการณ 

57. นายสดใส  จาเหลา ป.4 - ยามรักษาการณ 

58. นายบุญเสาร  สืบเพ็ง ป.4 - ยามรักษาการณ 
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม

โครงการความ

รวมมือผลิต

กําลังคนดาน

อาชีวศึกษา

โครงการ

สนับสนุน

คาใชจาย

ตั้งแตระดับ

อนุบาลจน

จบขั้น

พื้นฐาน

โครงการ

เตรียม

ความ

พรอมสู

ประชาคม

อาเซียน

โครงการ

เรียนฟรี 15 ป
เงินรายได รวมทั้งสิ้น

สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัย  การอาชีพสตึก

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558)

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (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. แผนงานสรางและกระจายขยายโอกาส 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 

 - งบรายจายอื่น 3,439,750  35,000     3,474,750  650,000   650,000      4,124,750   

 2. แผนงาน สรางเครือขายความรวมมือ ระดับอาเซียนและตางประเทศ -            

 - งบบุคลากร         -

 - งบดําเนินงาน -            

 - งบลงทุน -            

 - งบเงินอุดหนุน -            

 - งบรายจายอื่น
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1. ประมาณการรายรับ 37,941,940 บาท

 ก. เงินรายได (บกศ.) ยกยอดมา + คาดวาจะไดรับ 4,530,000 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป 2559 (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ 33,411,940 บาท

งบบุคลากร 7,510,998 บาท

งบดําเนินงาน 7,331,130 บาท

งบลงทุน 900,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 14,498,312 บาท

งบรายจายอื่น 3,171,500 บาท

2. ประมาณการรายจาย 37,941,940 บาท

งบบุคลากร 7,510,998 บาท

 - เงินเดือน 4,999,198    บาท

 - คาตอบแทนพนักงานราชการ 329,000       บาท

 -  เงินวิทยฐานะ 2,182,800    บาท

งบดําเนินงาน 11,861,130 บาท

งบลงทุน 900,000 บาท

 - ครุภัณฑ 900,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 14,498,312 บาท

งบรายจายอื่น 3,171,500 บาท

 - ชุดฝกเครื่องยนตแกสโซลีนจังหวัดบุรีรัมย 80,000 บาท

 - คาใชจายโครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600 บาท

 - คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน 176,400 บาท

 - คาใชจายโครงการเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 160,000 บาท

 - คาใชจายโครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it) 659,000 บาท

 - คาใชจายโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 630,000 บาท

 - คาใชจายโครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา 100,000 บาท

 - โครงการการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนา 300,000 บาท

 - คาใชจายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารย 81,000 บาท

 - คาใชจายโครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 20,000 บาท

 - คาใชจายโครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาฯ 227,500 บาท

 - คาใชจายโครงการอาชีวะพัฒนา 500,000 บาท

 - คาใชจายโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาฯ 28,000 บาท

 -  คาใชจายโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมฯ 20,000        บาท

สวนที่ 3 
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปตอไป)

วิทยาลัย  การอาชีพสตึก
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

วิจัยสรางองค

ความรู
รวม

1.โครงการ 

ความรวมมือ

ผลิตกําลังคน

ดานอาชีวศึกษา

2โครงการ 

สนับสนุน

คาใชจายตั้งแต

ระดับอนุบาล

จนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

3.โครงการ 

เตรียมความ

พรอมสู

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ 

เรียนฟรี 15 ป
รวมทั้งสิ้น บกศ.

งบประมาณ 16,059,628   1,589,000     1,310,000     18,958,628   9,840,752     270,000       4,342,560     14,453,312   4,530,000     37,941,940   

งบบุคลากร 7,510,998     7,510,998    7,510,998    

เงินเดือนขาราชการ 4,999,198     -              

เงินวิทยฐานะ 329,000       -              

คาตอบพนักงานราชการ 2,182,800     -              

งบดําเนินงาน 4,462,130     1,559,000     1,310,000     7,331,130    -              4,530,000    11,861,130   

    คาตอบแทน 383,000       20,164,260   -              

คาตอบแทนสอนระยะสั้น 383,000       383,000       

สวนที่ 3 

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัย  การอาชีพสตึก

ผลผลิต โครงการ

คาตอบแทนสอนระยะสั้น 383,000       383,000       

    คาใชสอย 2,775,540    1,250,520    400,000       4,426,060    -              -              -              

คาสมทบเงินกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ 81,000         81,000         

คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 400,000       400,000       

โครงการพัฒนาสถานศึกษา 2,694,540     1,250,520     3,945,060    

    คาวัสดุ 700,000       -              10,000         710,000       -              -              600,000       

วัสดุทางการศึกษา 100,000       100,000       -              

วัสดุงานบานงานครัว 100,000       100,000       

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น - -              -              400,000       

วัสดุเวชภัณฑและยา 10,000         10,000         -              

วัสดุสํานักงานธุรการฝาย 500,000       

คาซอมแซมยานพาหนะ 200,000       

 วัสดุฝกแตละแผนก 986,590       308,480       90,000         1,385,070    -              

แผนกวิชาชางยนต 194,760       45,100         239,860       -              

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 110,520       36,900         147,420       -              

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 77,760         42,640         120,400       -              

แผนกวิชาชางเทคนิคพ้ืนฐาน 126,210        - 126,210       -              

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 45,720         16,400         62,120         -              
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

วิจัยสรางองค

ความรู
รวม

1.โครงการ 

ความรวมมือ

ผลิตกําลังคน

ดานอาชีวศึกษา

2โครงการ 

สนับสนุน

คาใชจายตั้งแต

ระดับอนุบาล

จนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

3.โครงการ 

เตรียมความ

พรอมสู

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ 

เรียนฟรี 15 ป
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

แผนกวิชาชางกลโรงงาน 155,520       45,920         201,440       -              

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 86,730         48,050         134,780       -              

แผนกวิชาการบัญชี 125,370       73,470         198,840       -              

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 64,000          - 64,000         -              

ฝกอบรมระยะสั้น 108 อาชีพ (9 แผนกวิชา) 90,000         90,000         -              

   คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) 427,000       427,000       -              284,430       

คาไฟฟา 350,000       350,000       -              284,430       

คาน้ําประปา 15,000         15,000         -              

คาโทรศัพท 15,000         15,000         -              

คาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเน็ต 35,000         35,000         -              

คาจัดเก็บขยะมูลฝอย 12,000         12,000         

งบลงทุน 900,000       -              900,000       -              900,000       งบลงทุน 900,000       -              900,000       -              900,000       

ครุภัณฑ 900,000       -              900,000       -              

ชุดสาธิตทรานสติวเซอร 900,000       900,000       -              

สิ่งกอสราง -              -              -              

-

งบอุดหนุน 15,000         30,000         -              45,000         9,840,752    270,000       4,342,560     14,453,312   14,498,312   

คาตอบแทน -              -              8,314,370    270,000       8,584,370    530,000       

เงินเดือนครูตางชาติ -              270,000       270,000       

เงินเดือนลูกจางชั่วคราว -              4,378,652     4,378,652    

คาครองชีพลูกจางชั่วคราว -              859,018       859,018       

คาสอนเกินภาระงาน -              1,555,200     1,555,200    

คาธุรการผูบริหาร -              258,000       258,000       

คาธุรการลูกจางชั่วคราว -              1,263,500     1,263,500    

คาตอบแทนสอนเทียบโอนประสบการณ -              -              400,000       

คาธุรการเทียบโอน -              -              130,000       

  คาใชสอย -              -              -              320,382       320,382       2,115,570    

เงินสมทบประกันสังคมลูกจางชั่วคราว -              220,382       220,382       

วัสดุกอสราง -              100,000       100,000       

จัดหาครุภัณฑแผนกวิชา 2,115,570    

  คาวัสดุ 15,000         30,000         45,000         1,206,000    4,342,560     5,548,560    -              
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

วิจัยสรางองค

ความรู
รวม

1.โครงการ 

ความรวมมือ

ผลิตกําลังคน

ดานอาชีวศึกษา

2โครงการ 

สนับสนุน

คาใชจายตั้งแต

ระดับอนุบาล

จนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

3.โครงการ 

เตรียมความ

พรอมสู

ประชาคม

อาเซียน

4.โครงการ 

เรียนฟรี 15 ป
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 คาหนังสือเรียน -              2,542,000     2,542,000    

 คาอุปกรณการเรียน -              584,660        584,660       

 คาเครื่องแบบ -              1,215,900     1,215,900    

กิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม -              42,000         42,000         

 สิ่งประดิษฐคนรุนใหมฯ -              153,000       153,000       

 อุดหนุนการหารายไดระหวางเรียน -              128,000       128,000       

คาเครื่องมือประจําตัวผูเรียนอาชีวศึกษา 883,000       883,000       

 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปวช. 15,000         15,000         

 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปวส. 30,000         30,000         

งบรายจายอื่น 3,171,500    -              3,171,500    3,171,500    3,171,500    

ชุดฝกเครื่องยนตแกสโซลีนจังหวัดบุรีรัมย 80,000         80,000         80,000         

คาใชจายโครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600       189,600       189,600       คาใชจายโครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600       189,600       189,600       

คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน 176,400       176,400       176,400       

คาใชจายโครงการเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกา 160,000       160,000       160,000       

คาใชจายโครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it) 659,000       659,000       659,000       

คาใชจายโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 630,000       630,000       630,000       

คาใชจายโครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา 100,000       100,000       100,000       

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนา 300,000       300,000       300,000       

คาใชจายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารย 81,000         81,000         81,000         

คาใชจายโครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 20,000         20,000         20,000         

คาใชจายโครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาฯ 227,500       227,500       227,500       

คาใชจายโครงการอาชีวะพัฒนา 500,000       500,000       500,000       

คาใชจายโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาฯ 28,000         28,000         28,000         

คาใชจายโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมฯ 20,000            20,000           20,000         

 สํารองฉุกเฉิน 1,000,000       

ฉุกเฉิน 1,000,000       

 สํารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่

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

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ีใชจาย ที่ใช
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 ม.ีค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 ม.ิย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59

รวมเปน

เงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ

1 งานตามภาระงานประจํา

1.1 งบดําเนินงาน 11,861,130 11,861,130

1.2 งบลงทุน 900,000 900,000

ชุดสาธิตทรานสติวเซอร งานพัสดุ 900,000 900,000

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน

ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559

วิทยาลัย การอาชีพสตึก    จังหวัด  บุรีรัมย

หนวย : บาท

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 7,311,305 7,311,305

 - โครงการพัฒนาสถานศึกษา 4 ฝาย บริหารทรัพยากร/

แผนงาน/พัฒนา/วิชากร

3,945,060 3,945,060

 - โครงการจัดหาครุภัณฑประจําแผนกวิชา แผนกวิชา 2,115,570 2,115,570

 - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน งานกิจกรรมฯ 1,250,675 1,250,675

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 3,171,500 3,171,500

3.1 โครงการ เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน แผนกวิชามัญฯ 630,000 630,000

3.2 โครงการเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ งานสงเสริมฯ 160,000 160,000

3.3 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี งานทวิภาคีฯ 20,000 20,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ีใชจาย ที่ใช
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 ม.ีค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 ม.ิย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558

3.4 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและ

พัฒนา

โครงการพิเศษ 300,000

300,000

3.5 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาฯ งานหลักสูตร 28,000 28,000

3.6 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู 

คณาจารย

บุคลากร 81,000 81,000

3.7 โครงการชุดฝกเครื่องยนตแกสโซลีนจังหวัดบุรีรัมย แผนกชางยนต 80,000 80,000

3.8 โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรร

มาภิบาล

งานกิจกรรมฯ 20,000 20,000

3.9 โครงการ จัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

แผนกวิชาชางเชื่อมฯ 227,500 227,500

3.10 โครงการ ศูนยฝกอาชีพเพื่อชุมชน (Fix it center) งานโครงการพิเศษฯ 659,000 659,000

3.11 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูฯ บุคลากร 176,400 176,400

3.12 โครงการ ลดปญหาการออกกลางคันฯ งานครูที่ปรึกษา 100,000 100,000

3.13 โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา วิชาการ 189,600 189,600

3.14 โครงการอาชีวะพัฒนา โครงการพิเศษ 500,000 500,000

4 โครงการพิเศษ (ไมใชเงิน สอศ./สถานศึกษา)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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ขอมูลแผนการรับนักศึกษา 

ประจําปงบประมาณ  

2559 



118  - 64  - 97  - 279  - 80  - 118  - 64  - 262  -

86  - 59  - 72  - 217  - 70  - 86  - 59  - 215  -

35  - 13  - 11  - 59  - 20  - 35  - 13  - 68  -

49  - 15  - 48  - 112  - 40  - 49  - 15  - 104  -

63  - 36  - 69  - 168  - 40  - 63  - 36  - 139  -

351  - 187  - 297  - 835  - 250  - 351  - 187  - 788  -

102  - 82  - 109  - 293  - 120  - 102  - 82  - 304  -

79  - 51  - 93  - 223  - 60  - 79  - 51  - 190  -

181  - 133  - 202  - 516  - 180  - 181  - 133  - 494  -

532  - 320  - 499  - 1351  - 430  - 532  - 320  - 1282  -

รวมป 1 ป 2 ป 3

รวมทั้งสิ้น

ปกติ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ปกติ ปกติทวิภาคี ทวิภาคีปกติทวิภาคี ทวิภาคีปกติ ทวิภาคี ทวิภาคี ปกติ

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

รวม

รวม

สาขางานยานยนต

สาขางานเครื่องมือกล

สาขางานอิเล็กทรอนิกส

สาขางานเชื่อมโลหะ

สาขางานไฟฟากําลัง

ขอมูลแผนการรับนักศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2559

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน
ภาคเรียน  1/2559

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ภาคเรียนที่ 2/2558
ป 1 ป 2

ปกติ

ป 3 รวม

สาขางานการบัญชี

ปกติ ทวิภาคี ทวิภาคี



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

 - 30  - 30  - 60  - 20  - 30  - 50

 - 23  - 38  - 61  - 20  - 23  - 43

 - 14  - 42  - 56  - 20  - 14  - 34

 - 24  - 44  - 68  - 20  - 24  - 44

 - 6  - 8  - 14  - 20  - 6  - 26

 - 97  - 162  - 259  - 100  - 97  - 197

48 20 61  - 109 20 20 20 48 20 68 40

1 36 41  - 42 36 20 20 1 36 21 56

49 56 102  - 151 56 40 40 49 56 89 96

49 153 102 162 151 315 40 140 49 153 89 293รวมทั้งสิ้น

ป2 รวม

รวม

รวม

สาขางานไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขางานเทคนิคยานยนต

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

ขอมูลแผนการรับนักศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2559

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน
ป1 ป2 รวม ป1

สาขางานเครื่องมือกล

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขางานการบัญชี

ภาคเรียนที่ 1/2559ภาคเรียนที่ 2/2558

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม



ป1 ป2 รวม ป1 ป2 รวม

9 12  - 20 9 29

12 16  - 20 12 32

 - 1  - 20  - 20

21 29  - 60 21 81

24 39  - 20 24 44

7 24  - 20 7 27

31 63  - 40 31 71

52 92  - 100 52 152

รวม

สาขางานการบัญชี

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

รวมทั้งสิ้น

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขางานเทคนิคยานยนต

สาขางานไฟฟากําลัง

รวม

ขอมูลแผนการรับนักศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2559

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนประสบการณ

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน

ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนที่ 1/2559



ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนที่ 1/2559

อส.กช.  -  -  -

กษ.ระยะสั้น  -  -  -

ตชด.  -  -  -

ปชด.  -  -  -

108 อาชีพ (3ชม.) 500 500 1,000

โครงการพระราชดําริ  -  -  -

รวมกับหนวยงานอื่น ๆ  -  -  -

รวม 500 500 1,000

นอกระบบอื่นๆ (ประชาชนทั่วไป)
รวมวิชาชีพระยะสั้น

ขอมูลแผนการรับนักศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2559

หลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ (สําหรับประชาชนทั่วไป)



คาราวานแกจน  -  -  -

รวมมือผลิตกําลังคน  -  -  -

สรางผูประกอบการตอยอด  -  -  -

ศูนยบมเพาะ  - 150 150

Fix it  - 600 600

แกปญหาความยากจน  -  -  -

รวมกับหนวยงานอื่น ๆ  - 100  -

รวม  - 850 850

ขอมูลแผนการรับนักศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2559

โครงการ/หลักสูตรพิเศษ

รวมหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนที่ 1/2559



ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนที่ 1/2559

200 ชม. ขึ้นไป  -   -   -

151-199 ชม.  -  -  -

121-150 ชม.  -  -  -

76-120 ชม. 100 100 200

61-75 ชม. 150 150 300

30-60 ชม. 200 200 400

ต่ํากวา 30 ชม. 200 200 400

รวม 650 650 1,300

หลักสูตรระยะสั้น สําหรับประชาชนทั่วไป
รวมวิชาชีพระยะสั้น

ขอมูลแผนการรับนักเรียน  นักศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2559

หลักสูตรระยะสั้น สําหรับประชาชนทั่วไป



ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนที่ 1/2559

200 ชม. ขึ้นไป  -   -   -

151-199 ชม.  -  -  -

121-150 ชม.  -  -  -

76-120 ชม. 100 100 200

61-75 ชม. 100 100 200

30-60 ชม. 200 200 400

ต่ํากวา 30 ชม.  -  -

รวม 400 400 800

หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม/ประถม)
รวมวิชาชีพระยะสั้น

ขอมูลแผนการรับนักเรียน  นักศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2559

หลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม/ประถม)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ประจําปงบประมาณ  

2559 



แผนการจัดสรรงบประมาณ 
ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 4 กลุม 

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป ประจําปงบประมาณ 2559 
จํานวนนักเรียน นักศึกษา  ปวช. 2/2558  จํานวน 1,351  คน 
           1/2559  จํานวน  1,282  คน 
ประมาณการรายรับ  1,250,675  บาท 

ประเภทกิจกรรม 
การจัดสรร
งบประมาณ 

จํานวน
นักศึกษา 

รวม
งบประมาณ

ที่ไดรับ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

1. กิจกรรมวิชาการ 
   (ภายใตองคการวิชาชีพ) 
 

100 
100 

1,351 
1,282 

135,100 
128,200 

ภาคเรียนที่ 2/2558 
ภาคเรียนที่ 1/2559 

รวม 263,300  
2. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  (ภายใตองคการวิชาชีพ) 
 2.1 กิจกรรมลูกเสือ    
 2.2  กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

100 
100 

1,351 
1,282 

135,100 
128,200 

ภาคเรียนที่ 2/2558 
ภาคเรียนที่ 1/2559 

รวม 263,300  
3. กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
นักเรียน นักศึกษา ของแผนกวิชา 
 

150 
150 

1,351 
1,282 

202,650 
192,300 

ภาคเรียนที่ 2/2558 
ภาคเรียนที่ 1/2559 

รวม 394,950  
4. กิจกรรมคอมพิวเตอร  
   (อินเตอรเน็ตในหลักสูตรปกติ) 

125 
125 

1,351 
1,282 

168,875 
160,250 

ภาคเรียนที่ 2/2558 
ภาคเรียนที่ 1/2559 

                                         รวม   329,125  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,250,675  

 
หมายเหตุ 1.  จํานวนนักเรียน ปวช. 2/2558   = 1,351 
              1/2559   = 1,282 
  2.  ประมาณรายรับ 1,351 x 475 บาท = 641,725 
                1,282 x 475 บาท = 608,950 



งบประมาณ รวม

จํานวนนักเรียน นักศึกษา

2/2558  ระดับ ปวช. จํานวน  1,351 คน

1/2559  ระดับ ปวช. จํานวน 1,282  คน

1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

1.1 กิจกรรมวิชาการ

1 โครงการจัดทําแผนการพัฒนาองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับสถาน 42,000

ศึกษาหนวยวิทยาลัยการอาชีพสตึก  ประจําป 2558

2 โครงการประเมินหนวยมาตรฐานองคการวิชาชีพ ระดับหนวยฯ 12,500

3 โครงการเลือกตั้งนายกองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 1,500

4 โครงการปรับปรุงหององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 15,000

5 โครงการประชุมทางวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 20,000

6 โครงการภายใตการนิเทศ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 1,500

รวมขอ 1.1 92,500

1.2 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

1 โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 2,000

2 โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา "เจริญภาวนา 12,000

สรางสมาธิ ดวยการสวดมนต ไหวพระ ประจําป 2558

3 โครงการตอบปญหาธรรมะ ทางกาวหนา ประจําป 2559 1,000

4 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมภายในสถานศึกษา ยิ้ม ไหว ทักทาย 1,000

5 โครงการวันปยมหาราช ประจําป 2558 1,500

6 โครงการวันพอแหงชาติ ประจําป 2558 3,000

7 โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 8,000

8 โครงการวันไหวครู ประจําปการศึกษา 2559 60,000

9 โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ประจําป 2559 3,500

10 โครงการวันแมแหงชาติ ประจําป 2559 10,000

11 โครงการสรางคานิยม วัด บาน วิทยาลัยฯ ที่พึงประสงค 3,000

12 โครงการลูกเสือบําเพ็ญประโยชนฯ 3,000

13 โครงการวันวชิราวุธ ประจําป 2558 2,500

14 โครงการเดินทางไกล เขาคายพักแรม และประดับแถบ 3 สี ประจําปการศึกษา 2558 40,000

15 โครงการเขาคายลูกเสือระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2558 40,000

16 โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ประจําป 2559 3,500

17 โครงการเตรียมความพรอมรับลูกเสือ "ประดับแถบ 2 สี" ประจําป 2559 7,000

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ประจําปงบประมาณ 2559

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

จํานวนนักเรียน นักศึกษา

กิจกรรม/โครงการ



งบประมาณ รวม

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  (ตอ)

18 โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินกองลูกเสือสามัญ 30,000

รวมขอ 1.2 231,000

1.3 กิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ

1 โครงการกีฬาปรองดอง สานสัมพันธพี่นอง วิทยาลัยการอาชีพสตึก ภาคเรียนที่ 2/2558 4,000

2 โครงการกีฬาปรองดอง สานสัมพันธพี่นอง วิทยาลัยการอาชีพสตึก ภาคเรียนที่ 1/2559 4,000

3 โครงการแขงขันกีฬาภายใน วิทยาลัยการอาชีพสตึก ประจําป 2558 50,000

4 โครงการแขงขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2559 70,000

5 โครงการแขงขันกีฬาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2559 200,000

6 โครงการแขงขันกีฬานักศึกษาเทียบโอนประสบการณ ประจําป 2559 1,500

รวมขอ 1.3 329,500

1.4 กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 โครงการกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา 2,000

2 โครงการกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา 2,000

(ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเพื่อแมของแผนดิน) นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ ป 2559

3 โครงการกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเพื่อแมของแผนดิน เนื่องในวันแมแหงชาติ ป 59 1,000

4 โครงการดูแลสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา นักศึกษาเทียบโอนฯ 1,000

รวมขอ 1.4 6,000

1.5 กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

1 โครงการวันลอยกระทง ประจําป 2558 20,000

2 โครงการรดน้ําดําหัวขอพร เทศกาลสงกรานต ประจําป 2559 8,000

3 โครงการวันอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา ประจําป 2559 7,000

4 โครงการวันมาฆบูชา ประจําป 2559 2,000

5 โครงการวันวิสาขบูชา ประจําป 2559 3,500

6 โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา รวมกับชุมชน ประจําป 2559 10,000

รวมขอ 1.5 50,500

รวมขอ 1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 709,500

กิจกรรม/โครงการ



งบประมาณ รวม

2 แผนการจัดกิจกรรมทั่วไป

2.1  งานสวัสดิการ  นักเรียน  นักศึกษา

1 โครงการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร 1,500

2 โครงการวันเอดสโลก 3,000

3 โครงการรักปลอดภัยในวัยรุน 3,000

4 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน 1/2559 2,500

5 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสตึก 500

6 โครงการงดสูบบุหรี่โลก 2,500

7 โครงการจัดนิทรรศการ To Be No.1 2,500

8 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ 10,000

9 โครงการปรับปรุงตูน้ําดื่ม 10,000

10 โครงการปรับปรุงหองรับประทานอาหารบุคลากร 20,000

รวมขอ 2.1 55,500

2.2  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

1 โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 10,000

2 โครงการมหกรรมถนนอาชีพ Road Show แนะแนวการศึกษาตอ ปการศึกษา 2559 50,000

3 โครงการประชาสัมพันธความรูเรื่องประกันสังคมกอนเขาสูตลาดแรงงาน ปการศึกษา 2559 2,500

4 โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 80,000

5 โครงการแนะแนวการศึกษาตอนักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2559 80,000

6 โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาและภาวะผูมีงานทํา 5,000

7 โครงการประชุมสัมมนาเครือขายครูแนะแนว/ผูปกครองนักเรียน นักศึกษา 10,000

8 โครงการสงเสริมการมีงานทํา เรียนจบ พบงาน 2,000

9 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2559 150,000

รวมขอ 2.2 389,500

2.3  งานครูที่ปรึกษา

1 โครงการสัมมนาศักยภาพครูที่ปรึกษา 5,000

2 โครงการอบรมใหคําแนะนํา  เพื่อลดปญหาการออกกลางคัน ปการศึกษา 2559 20,000

3 โครงการเยี่ยมบานนักศึกษา  ปการศึกษา 2559 10,000

4 โครงการประชุมเครือขายผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2559 25,000

รวมขอ 2.3 60,000

2.4  งานปกครอง

1 โครงการผูใหญบานนักเรียน 1,500

2 โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา 100% 20,000

3 โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% 4,000

4 โครงการรณรงคปองกันเหตุทะเลาะวิวาททั้งในและสถานศึกษา 3,000

กิจกรรม/โครงการ



งบประมาณ รวม

2.4  งานปกครอง (ตอ)

5 โครงการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร 1,500

6 โครงการสรางคานิยมอันพึงประสงคของนักศึกษา 2,500

7 โครงการประเมินความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯและระดับแผนกวิชา 2,000

รวมขอ 2.4 34,500

2.5  งานโครงการพิเศษ

1 โครงการอาชีวะอาสาเคลื่อนที่เพ่ือประชาชน ประจําปงบประมาณ 2559 10,000

2 โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ (9 แผนกวิชา) 90,000

รวมขอ 2.5 100,000

รวมขอ 2 แผนการจัดกิจกรรมทั่วไป 639,500

รวมทั้งสิ้น (ขอ 1 + ขอ 2 ) 1,349,000

3 กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษา ของแผนกวิชา

ภาคเรียนที่ 2/2558  (150 x 1,351 คน) 202,650

ภาคเรียนที่ 1/2559  (150 x 1,282 คน) 192,300

รวมขอ 3 กิจกรรมศึกษาดูงาน 394,950

4 กิจกรรมคอมพิวเตอร (อินเตอรเน็ตในหลักสูตรปกติ)

ภาคเรียนที่ 2/2558  (125 x 1,351 คน) 168,875

ภาคเรียนที่ 1/2559  (125 x 1,282 คน) 160,250

รวมขอ 4 กิจกรรมคอมพิวเตอร 329,125

2,073,075รวมทั้งสิ้น (ขอ 1+ ขอ2+ ขอ3+ ขอ4)

กิจกรรม/โครงการ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาสถานศึกษา 4 ฝาย 

ประจําปงบประมาณ  

2559 



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ

ฝายแผนงานและความรวมมือ

1 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ต.ค.58-ก.ย.59 27,900 งานประกันฯ

2558

2 โครงการนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ต.ค.58-ก.ย.59 1,670 งานประกันฯ

3 โครงการอบรมระบบควบคุมภายใน ต.ค.58-ก.ย.59 20,000 งานประกันฯ

4 โครงการเตรียมความพรอมสถานศึกษาแบบอยางการจัด ต.ค.58-ก.ย.59 50,000 งานประกันฯ

กิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

5 โครงการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ต.ค.58-ก.ย.59 25,000 งานประกันฯ

6 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559 ต.ค.58-ก.ย.59 27,800 งานวางแผนฯ

7 โครงการสัมมนาสถานประกอบการเพื่อพัฒนาความรวมมือ ต.ค.58-ก.ย.59 23,600 งานความรวมมือ

ในการจัดการอาชีวศึกษา  ประจําปการศึกษา 2559

8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน ต.ค.58-ก.ย.59 30,000 งานวิจัยฯ

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2559

9 โครงการเสริมสรางนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ ต.ค.58-ก.ย.59 16,200 งานวิจัยฯ

คนรุนใหมอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2559

10 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาดานการทําวิจัย ต.ค.58-ก.ย.59 10,000 งานวิจัยฯ

โครงงาน โครงการ ประจําปการศึกษา 2559

11 โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจการเปนผูประกอบการ ประจํา ต.ค.58-ก.ย.59 9,400 งานสงเสริมฯ

ปการศึกษา 2559

12 โครงการอาชีวศึกษาสรางผูประกอบการใหมแบบครบวงจร ต.ค.58-ก.ย.59 23,600 งานสงเสริมฯ

ประจําปการศึกษา 2559

13 โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ต.ค.58-ก.ย.59 500 งานสงเสริมฯ

เบื้องตน ประจําปการศึกษา 2559

14 โครงการพิธีการมอบวุฒิบัตร (โครงากรบอบรมนวดแผนไทย) ต.ค.58-ก.ย.59 500 งานสงเสริมฯ

ประจําปการศึกษา 2559

15 โครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการ การนวดแผนไทย ต.ค.58-ก.ย.59 12,700 งานสงเสริมฯ

ประจําปการศึกษา 2559

16 โครงการพัฒนาตอยอดธุรกิจ 1 วิทยาลัย 1 การบริการ ต.ค.58-ก.ย.59 27,600 งานสงเสริมฯ

ธุรกิจนวดแผนไทย ประจําปการศึกษา 2559

17 โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ต.ค.58-ก.ย.59 10,000 งานสงเสริมฯ

ประจําปการศึกษา 2559

รวม (ฝายแผนงาน) 316,470

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ 2559



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ

ฝายบริหารทรัพยากร

1 โครงการพิธีรับใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ต.ค.58-ก.ย.59 112,600 งานทะเบียน

ประจําปการศึกษา 2558

2 โครงการรับรายงานตัวและมอบตัวนักศึกษาใหม ต.ค.58-ก.ย.59 4,300 งานทะเบียน

ประจําปการศึกษา 2559

3 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต.ค.58-ก.ย.59 500,000 งานบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

4 โครงการจัดทําวารสารวิทยาลัยการอาชีพสตึก ต.ค.58-ก.ย.59 60,000 งานประชาสัมพันธ

5 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีสูความเปนเลิศทางการ ต.ค.58-ก.ย.59 1,800,000 งานอาคารสถานท่ี

ศึกษา

2,476,900

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ 2559

รวม (ฝายบริหารทรัพยากร)



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ

ฝายวิชาการ

1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม ต.ค.58-ก.ย.59 25,300 งานหลักสูตร

อาเซียนสําหรับบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก

2 โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู แบบฐานสมรรถนะ

โดยใชโครงงานเปนฐาน ประจําปการศึกษา 2559 ต.ค.58-ก.ย.59 29,000 งานหลักสูตร

3 โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการดานภาษาตางประเทศ ต.ค.58-ก.ย.59 148,800 งานหลักสูตร

และกลุมอาชีพ ประจําปการศึกษา 2559

4 โครงการนิเทศแผนกวิชา ประจําปการศึกษา 2559 ต.ค.58-ก.ย.59 47,000 งานหลักสูตร

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเปดอาชีพในสถาน ต.ค.58-ก.ย.59 21,000 งานหลักสูตร

ประกอบการ ประจําปการศึกษา 2559

6 โครงการพัฒนาระบบงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ต.ค.58-ก.ย.59 12,500 งานหลักสูตร

เทียบโอนความรูประสบการณ ประจําปงบประมาณ 2559

7 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนความรูประสบการณ ต.ค.58-ก.ย.59 1,900 งานหลักสูตร เทียบโอน

ประจําปการศึกษา 2559

8 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2559 ต.ค.58-ก.ย.59 21,000 งานหลักสูตร

9 โครงการเพิ่มศักยภาพผูเรียนสูมาตรฐานวิชาชีพ ประจําป ต.ค.58-ก.ย.59 10,000 งานหลักสูตร

การศึกษา 2559

10 โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู แบบฐานสมรรถนะ ต.ค.58-ก.ย.59 29,900 งานหลักสูตร เทียบโอน

โดยใชโครงงานเปนฐานดวยวิธีเทียบโอนความรู และประสบการณ

ประจําปการศึกษา 2559

11 โครงการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาเทียบโอนความรูและประสบ ต.ค.58-ก.ย.59 20,000 งานหลักสูตร เทียบโอน

การณ ประจําปการศึกษา 2558

12 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2559 ต.ค.58-ก.ย.59 5,000 งานวัดผล

13 โครงการทดสอบ Pre V-Net 2559 ต.ค.58-ก.ย.59 5,000 งานวัดผล

14 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา ต.ค.58-ก.ย.59 5,000 งานวัดผล

V-Net ปการศึกษา 2559

15 โครงการทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา ต.ค.58-ก.ย.59 12,300 งานวัดผล

2559

16 โครงการทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา ต.ค.58-ก.ย.59 12,300 งานวัดผล

2559

17 โครงการจัดทําสมุดบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน ต.ค.58-ก.ย.59 15,000 งานวัดผล

ประจําปการศึกษา 2558

18 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาเทียบโอนความรูและ ต.ค.58-ก.ย.59 58,000 งานวัดผล เทียบโอน

ประสบการณ ประจําปการศึกษา 2558

19 ประเมินเบื้องตนกลุมนักศึกษาเทียบโอนความรูและประสบ ต.ค.58-ก.ย.59 1,760 งานวัดผล เทียบโอน

การณ ประจําปการศึกษา 2558

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ 2559



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ

ฝายวิชาการ

20 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ต.ค.58-ก.ย.59 1,760 งานทวิภาคี

ระบบปกติ ประจําปการศึกษา 2559

21 โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพระบบ ต.ค.58-ก.ย.59 1,760 งานทวิภาคี

ปกติ  ประจําปการศึกษา 2559

22 โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพระบบ ต.ค.58-ก.ย.59 12,400 งานทวิภาคี

ปกติ ประจําปการศึกษา 2559

23 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ต.ค.58-ก.ย.59 7,000 งานทวิภาคี

ระบบทวิภาคี ประจําปการศึกษา 2559

24 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงานระบบทวิภาคี ประจํา ต.ค.58-ก.ย.59 12,400 งานทวิภาคี

ปการศึกษา 2559

25 โครงการสัมมนานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพระบบทวิภาคี ต.ค.58-ก.ย.59 1,760 งานทวิภาคี

ประจําปการศึกษา 2559

26 โครงการแนะแนวการฝกอาชีพใหนักศึกษาที่จะออกฝกอาชีพใน ต.ค.58-ก.ย.59 2,000 งานทวิภาคี

สถานประกอบการ ประจําปการศึกษา 2559

27 โครงการสงนักศึกษาออกฝกงานในสถานประกอบการ ประจําป ต.ค.58-ก.ย.59 10,000 งานทวิภาคี

การศึกษา 2559

28 โครงการสงนักศึกษาออกฝกอาชีพในสถานประกอบการ ต.ค.58-ก.ย.59 10,000 งานทวิภาคี

ประจําปการศึกษา 2559

29 โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรม ต.ค.58-ก.ย.59 25,000 งานสื่อ

Camtasia Studio และ Snagit

30 โครงการกิจกรรมสัปดาหหองสมุด ประจําปการศึกษา 2559 ต.ค.58-ก.ย.59 5,900 งานวิทยบริการ

570,740รวม (งานฝายวิชาการ)



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ

แผนกวิชา

แผนกวิชาการบัญชี

1 โครงการซอมแซมครุภัณฑ แผนกวิชาการบัญชี ต.ค.58-ก.ย.59 35,000 แผนกวิชาการบัญชี

2 โครงการสานสัมพันธวันปใหม 2559 แผนกวิชาการบัญชี ต.ค.58-ก.ย.59 9,500 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

3 โครงการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญภายนอกใหความรูดานวิชาชีพ ต.ค.58-ก.ย.59 2,100 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

แผนกวิชาการบัญชี

4 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับหนวย วิทยาลัยการอาชีพต.ค.58-ก.ย.59 10,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

สตึก ประจําป 2559

5 โครงการประชุมเครือขายผูปกครองแผนกวิชาการบัญชี ต.ค.58-ก.ย.59 9,500 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

ครั้งที่ 2/2558 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6 โครงการรับขวัญนองอยางสรางสรรค สายสัมพันธนองพี่ ต.ค.58-ก.ย.59 8,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

ประจําปการศึกษา 2559 แผนกวิชาการบัญชี

7 โครงการสานสายใยจากใจนองสูพี่ Goodbye Senior ต.ค.58-ก.ย.59 10,500 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

ประจําปการศึกษา 2559 แผนกวิชาการบัญชี

8 โครงการ Big cleaning Day แผนกวิชาการบัญชี ต.ค.58-ก.ย.59 3,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

9 โครงการศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูเสนทางการเรียนรูสูประตู ต.ค.58-ก.ย.59 64,300 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

อาเซียน แผนกวิชาการบัญชี

10 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาใหม เปดโลกกวางสูอาเซียน ต.ค.58-ก.ย.59 85,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

แผนกวิชาการบัญชี ประจําปการศึกษา 2559

35,000

แผนกวิชาชางยนต

1 โครงการพัฒนาผูเรียนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการงานรถ ต.ค.58-ก.ย.59 6,700 แผนกวิชาชางยนต

จักรยานยนต  ปการศึกษา 2559

2 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา ต.ค.58-ก.ย.59 1,600 แผนกวิชาชางยนต เรียนฟรี

แผนกวิชาชางยนต ปการศึกษา 2559

3 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา ต.ค.58-ก.ย.59 4,200 แผนกวิชาชางยนต เรียนฟรี

แผนกวิชาชางยนต ปการศึกษา 2559

4 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา ต.ค.58-ก.ย.59 4,500 แผนกวิชาชางยนต เรียนฟรี

ชางยนต ปการศึกษา 2559

5 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักศึกษาใหม ต.ค.58-ก.ย.59 30,500 แผนกวิชาชางยนต เรียนฟรี

แผนกวิชาชางยนต

6 โครงการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรูโลกอาชีพในสถานประกอบการต.ค.58-ก.ย.59 15,500 แผนกวิชาชางยนต เรียนฟรี

ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางยนต ปการศึกษา 2559

6,700

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ 2559

รวมยอดแผนกวิชาการบัญชี

รวมยอดแผนกวิชาชางยนต



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ

แผนกวิชาชางกลโรงงาน

1 โครงการซอมบํารุงครุภัณฑแผนกวิชาชางกลโรงงาน ต.ค.58-ก.ย.59 30,000 แผนกวิชาชางกลโรงงาน

2 โครงการพัฒนาแผนกวิชาชางกลโรงงานสูความเปนเลิศ ต.ค.58-ก.ย.59 26,300 แผนกวิชาชางกลโรงงาน

ประจําปการศึกษา 2559

3 โครงการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญภายนอกมาใหความรู ต.ค.58-ก.ย.59 3,000 แผนกวิชาชางกลโรงงาน เรียนฟรี

แผนกวิชาชางกลโรงงาน

4 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย สาขาวิชาชางกลโรงงานต.ค.58-ก.ย.59 10,000 แผนกวิชาชางกลโรงงาน เรียนฟรี

5 โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานชางกลโรงงาน ต.ค.58-ก.ย.59 12,300 แผนกวิชาชางกลโรงงาน เรียนฟรี

6 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาใหม เปดโลกกวางสูเสนทางการเรียนต.ค.58-ก.ย.59 36,000 แผนกวิชาชางกลโรงงาน เรียนฟรี

รู สูประตูอาเซียน แผนกวิชาชางกลโรงงาน

56,300

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

1 โครงการซอมแซมครุภัณฑแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ต.ค.58-ก.ย.59 30,000 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

2 โครงการพัฒนาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานสูความเปนเลิศ ต.ค.58-ก.ย.59 76,290 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

3 โครงการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญภายนอกมาใหความรู ต.ค.58-ก.ย.59 3,000 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เรียนฟรี

4 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐานต.ค.58-ก.ย.59 10,000 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เรียนฟรี

106,290

แผนกวิชาไฟฟากําลัง

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนกวิชาไฟฟากําลัง ประจําป ต.ค.58-ก.ย.59 116,660 แผนกวิชาไฟฟากําลัง

งบประมาณ 2559

2 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาไฟฟากําลัง ประจําป ต.ค.58-ก.ย.59 20,000 แผนกวิชาไฟฟากําลัง เรียนฟรี

งบประมาณ 2559

3 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเปดโลกกวางสูเสนทาง ต.ค.58-ก.ย.59 26,000 แผนกวิชาไฟฟากําลัง เรียนฟรี

การเรียนรูแผนกวิชาไฟฟากําลัง ประจําปงบประมาณ 2559

116,660

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

1 โครงการพัฒนาแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ ต.ค.58-ก.ย.59 40,000 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

2 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกใหความรูแกนักศึกษาแผนกวิชา ต.ค.58-ก.ย.59 5,000 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ เรียนฟรี

ชางเชื่อมโลหะ

3 โครงการชางเช่ือมอาสาพัฒนาชุมชนสตึก ต.ค.58-ก.ย.59 10,000 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ เรียนฟรี

4 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพชางเชื่อมโลหะ ต.ค.58-ก.ย.59 10,000 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ เรียนฟรี

5 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาใหม เปดโลกกวางสูเสนทางการเรียนต.ค.58-ก.ย.59 13,000 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ เรียนฟรี

รู สูประตูอาเซียน แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

40,000

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 โครงการจัดทําผามาน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร แผนกวิชา ต.ค.58-ก.ย.59 45,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรธุรกิจ

2 โครงการ Big Cleaning Day แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ต.ค.58-ก.ย.59 2,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

ครั้งที่ 1

รวมยอดแผนกวิชาชางกลโรงาน

รวมยอดแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

รวมยอดแผนกวิชาไฟฟากําลัง

รวมยอดแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ

3 โครงการ Big Cleaning Day แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ต.ค.58-ก.ย.59 2,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

ครั้งที่ 2

4 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกโดยผูเชี่ยวชาญดานวิชาชีพแผนกวิชาต.ค.58-ก.ย.59 12,800 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

คอมพิวเตอรธุรกิจ

5 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวยวิทยาลัยฯ เพื่อคัดเลือก ต.ค.58-ก.ย.59 2,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

เปนตัวแทนเขารวมแขงขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ประจําปการศึกษา 2559 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

6 โครงการผูกแขนรับขวัญสานสัมพันธนองพี่ไอทีคอมพิวเตอร ต.ค.58-ก.ย.59 6,400 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

ประจําปการศึกษา 2559

7 โครงการพี่สอนนอง (ใหความรู Adobe Photoshop CS6) ต.ค.58-ก.ย.59 5,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

8 โครงการสรางความสามัคคีในหมูคณะ (นองพี่แผนกวิชาคอมฯ) ต.ค.58-ก.ย.59 6,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

9 โครงการศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร ต.ค.58-ก.ย.59 26,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

ธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2559

10 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ซอมบํารุงและเปลี่ยน ต.ค.58-ก.ย.59 75,700 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

อุปกรณคอมพิวเตอร

45,000

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

1 โครงการปรับปรุงหองเรียนรูเฉพาะทางแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ต.ค.58-ก.ย.59 200,000 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

2 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกใหความรู ดานเทคโนโลยี ต.ค.58-ก.ย.59 2,000 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส เรียนฟรี

ใยแกวนําแสง/โทรทัศนระบบดิจิตอล

3 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกทดสอบมาตรฐานวิชาชีพอิเล็ก ต.ค.58-ก.ย.59 1,000 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส เรียนฟรี

ทรอนิกส

4 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส ต.ค.58-ก.ย.59 30,000 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส เรียนฟรี

5 โครงการอิเล็กทรอนิกสอาสาสรางมูลคาแกชุมชน แผนกวิชาอิเล็กฯต.ค.58-ก.ย.59 10,000 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส เรียนฟรี

6 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักศึกษาใหม ต.ค.58-ก.ย.59 30,000 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส เรียนฟรี

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

200,000

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

1 โครงการวันคริสตมาส Merry Christmas and happy new ต.ค.58-ก.ย.59 12,000 แผนกวิชาสามัญฯ เรียนฟรี

year 2016

2 โครงการวันวิทยาศาสตร ต.ค.58-ก.ย.59 8,000 แผนกวิชาสามัญฯ เรียนฟรี

3 โครงการวันสุนทรภู ต.ค.58-ก.ย.59 8,000 แผนกวิชาสามัญฯ เรียนฟรี

4 โครงการวันภาษาไทย ต.ค.58-ก.ย.59 8,000 แผนกวิชาสามัญฯ เรียนฟรี

605,950รวมยอดท้ังหมดทุกแผนกวิชา

รวมยอดแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

รวมยอดแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุฝกแผนกวิชา 

2/2558 

ปวช./ปวส. 



ที่ แผนกวิชา จํานวนนักเรียน ไดรับการจัดสรรจํานวนเงิน หมายเหตุ

1 ยานยนต 279 100,440 279x360

2 ไฟฟากําลัง 112 40,320 112x360

3 อิเล็กทรอนิกส 168 60,480 168x360

4 เชื่อมโลหะ 59 21,240 59x360

5 เครื่องมือกล 217 78,120 217x360

6 เทคนิคพื้นฐาน 351 73,710 351x210

7 การบัญชี 293 61,530 293x210

8 คอมพิวเตอรธุรกิจ 223 46,830 223x210

9 สามัญสัมพันธ  - 32,000

รวมทั้งสิ้น 1,702 514,670

การจัดสรรวัสดุฝกแผนก

ประจําภาคเรียนที่ 2/2558

ระดับปวช.



ที่ แผนกวิชา จํานวนนักเรียน ไดรับการจัดสรรจํานวนเงิน หมายเหตุ

1 เทคนิคยานยนต 60 24,600 60x410

2 ติดตั้งไฟฟา 61 25,010 61x410

3 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 56 22,960 56x410

4 เทคนิคการผลิต 68 27,880 68x410

5 เทคนิคการเชื่อม 14 5,740 14x410

6 การบัญชี 129 39,990 129x310

7 คอมพิวเตอรกราฟฟก 78 24,180 78x310

รวมทั้งสิ้น 466 170,360

การจัดสรรวัสดุฝกแผนก

ประจําภาคเรียนที่ 2/2558

ระดับปวส.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุฝกแผนกวิชา 

1/2559 

ปวช./ปวส. 
 



ที่ แผนกวิชา จํานวนนักเรียน ไดรับการจัดสรรจํานวนเงิน หมายเหตุ

1 ยานยนต 262 94,320 262x360

2 ไฟฟากําลัง 104 37,440 104x360

3 อิเล็กทรอนิกส 139 50,040 139x360

4 เชื่อมโลหะ 68 24,480 68x360

5 เครื่องมือกล 215 77,400 215x360

6 เทคนิคพื้นฐาน 250 52,500 250x210

7 การบัญชี 304 63,840 304x210

8 คอมพิวเตอรธุรกิจ 190 39,900 190x210

9 สามัญสัมพันธ  - 32,000

รวมทั้งสิ้น 1,532 471,920

การจัดสรรวัสดุฝกแผนก

ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

ระดับปวช.



ที่ แผนกวิชา จํานวนนักเรียน ไดรับการจัดสรรจํานวนเงิน หมายเหตุ

1 เทคนิคยานยนต 50 20,500 50x410

2 ติดตั้งไฟฟา 43 17,630 43x410

3 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 34 13,940 34x410

4 เทคนิคการผลิต 44 18,040 44x410

5 เทคนิคการเชื่อม 26 10,660 26x410

6 การบัญชี 108 33,480 108x310

7 คอมพิวเตอรกราฟฟก 77 23,870 77x310

รวมทั้งสิ้น 382 138,120

การจัดสรรวัสดุฝกแผนก

ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

ระดับปวส.



 

 

โครงการครภุณัฑแผนกวิชา 

ประจําปงบประมาณ 2559 

 



ที่ ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ เงินอุดหนุน
เงินรายได

สถานศึกษา
ผูรับผิดชอบ

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑทางการศึกษาสาขาวิชาชางกล เคร่ืองกัดเพลานอน

โรงงาน ประจําปการศึกษา 2559 1 เครื่อง x 350,000 บาท 350,000      แผนกวิชาชางกล

2 โครงการพัฒนาหองเรียนจัดซื้อโตะปฏิบัติงาน โตะปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส

อิเล็กทรอนิกส 5 ตัว x 50,000 บาท 250,000      แผนกวิชาอิเล็กฯ

3 โครงการพัฒนาหองเรียนแผนกวิชาการบัญชี โปรเจคเตอร

3 เครื่อง x 25,000 บาท 75,000       แผนกวิชาการบัญชี

จอรับภาพ

3 เครื่อง x 10,000 บาท 30,000       แผนกวิชาการบัญชี

เคร่ืองฉายภาพทึบแสง

3 เครื่อง x 15,000 บาท 45,000       แผนกวิชาการบัญชี

เคร่ืองปร๊ินเตอร

2 เครื่อง x 3,850 บาท 7,700         แผนกวิชาการบัญชี

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ เคร่ืองตัดพลาสมา ระบบ

อินเวิรทเตอร

1 เครื่อง x 50,000 บาท 50,000       แผนกวิชาชางเชื่อม

ทั่งตีเหล็ก

2 ตัว x 5,500 บาท 11,000       แผนกวิชาชางเชื่อม

ตูอบลวดเชื่อมไฟฟา 40 กิโลกรัม

1 ตู x 8,000 บาท 8,000         แผนกวิชาชางเชื่อม

ชุดเคร่ืองเสียงติดตั้งในหองเรียน

1 ชุด x 12,000 บาท 12,000       แผนกวิชาชางเชื่อม

ชุดงานบัดกรีใชแกสพรอมอุปกรณ

1 ชุด x 20,000 บาท 20,000       แผนกวิชาชางเชื่อม

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑทางการศึกษาสาขาวิชาชาง เวอรเนียไฮเกจ

เทคนิคพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2559 2 ตัว x 20,000 บาท 40,000       เทคนิคพื้นฐาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร

1 เครื่อง x 27,000 บาท 27,000       เทคนิคพื้นฐาน

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแผนกวิชาไฟฟากําลัง คอมพิวเตอร All in one

ประจําปงบประมาณ 2559 Lenovo รุน C360

20 เครื่อง x 15,900 บาท 318,000      แผนกวิชาไฟฟา

-          1,243,700  

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการจัดซื้อครุภัณฑ  ประจําปงบประมาณ  2559

ยอดยกไป



ที่ ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ เงินอุดหนุน
เงินรายได

สถานศึกษา
ผูรับผิดชอบ

0 1,243,700

7 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแผนกคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร

All-in-one PC

20 เครื่อง x 22,000 บาท 440,000      แผนกวิชาคอมฯ

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแผนกวิชาชางยนต รถจักรยานยนต

รถจักรยานยนต HONDA MOOVE  Honda Moove

ประจําปงบประมาณ 2559 1 คัน x 50,000 บาท 50,000       แผนกวิชาชางยนต

9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแผนกวิชาชางยนต เคร่ืองยนตเล็กดีเซล (สูบน้ํา)

(เครื่องยนตเล็กดีเซล สูบน้ํา) งบประมาณ 2559 1 เครื่อง x 18,000 บาท 18,000       แผนกวิชาชางยนต

10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแผนกวิชาชางยนต เครื่องตัดหญา เคร่ืองตัดหญาแบบสะพาย

แบบสะพาย Honda GX 35 ประจําปงบประมาณ 59 1 เครื่อง x 10,000 บาท 10,000       แผนกวิชาชางยนต

11 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหองเก็บพัสดุ แผนกวิชา ชั้นวางวัสดุ อุปกรณ

ชางยนต ปการศึกษา 2559 4 ชั้น x 4,990 บาท 19,960       แผนกวิชาชางยนต

เหล็กฉาก 6 หุน

4 ตัว x 350 บาท 1,400         แผนกวิชาชางยนต

12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแผนกวิชาสามัญสัมพันธ TV จอแบน

ปงบประมาณ 2559 2 เครื่อง x 20,000 บาท 40,000       แผนกวิชาสามัญฯ

13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑงานสื่อการเรียนการสอน จอภาพโปรเจคเตอร ขนาด

ปงบประมาณ 2559 ขนาด 70x70นิ้ว+ขาตั้ง

2 ชุด x 7,000 บาท 14,000       งานสื่อ

เคร่ืองฉายภาพ GYGAR

Visualizer (QL 2011)

1 เครื่อง x 24,810 บาท 24,810       งานสื่อ

ตูเหล็กบานเลื่อน สําหรับเก็บ

เอกสารขนาด 5 ฟุต

1 หลัง x 5,000 บาท 5,000         งานสื่อ

14 โครงการจัดซื้อครุภัณฑพัฒนาระบบงานพัสดุ คอมพิวเตอร

2 เครื่อง x 25,000 บาท 50,000       งานพัสดุ

เคร่ืองปร๊ินเตอร

1 เครื่อง x 6,900 บาท 6,900         งานพัสดุ

เคร่ืองสํารองไฟ

3 เครื่อง x3,500 บาท 10,500       งานพัสดุ

0 1,934,270

ยอดยกมา

ยอดยกไป



ที่ ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ เงินอุดหนุน
เงินรายได

สถานศึกษา
ผูรับผิดชอบ

0 1,934,270

15 โครงการครุภัณฑงานวัดผลและประเมินผล ประจําป เคร่ืองปร๊ินสี

การศึกษา 2558 1 เครื่อง x6,000 บาท 6,000         งานวัดผล

16 โครงการปรบปรุงภูมิทัศนภายในหองสมุด ประจําป โตะอานหนังสือ

การศึกษา 2559 4 ชุด x 5,000 บาท 20,000       งานวิทยบริการ

ชั้นวางหนังสือ

5 ชุด x 10,000 บาท 50,000       งานวิทยบริการ

17 โครงการปรับปรุงระบบจัดวางเครื่อง SERVER คาตู Rack พรอมอุปกรณ

และระบบสํารองไฟฟาพรอมระบบการสํารองขอมูล 1ชุด  x 22,000 บาท 22,000       งานศูนยขอมูล

Hardisk 1TB Enterprise

4 ตัว  x 4,750 บาท 19,000       งานศูนยขอมูล

แบตเตอร่ี 12v 7.5AH 2 ตัว

2 ตัว  x 900 บาท 1,800         งานศูนยขอมูล

18 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ปงบ 2559 1 เครื่อง  x 25,000 บาท 25,000       ฝายพัฒนากิจการฯ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 0 2,078,070

ยอดยกมา









คณะกรรมการจัดทําเอกสาร 
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

1.  ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
 1.1  นายระเบียบ เที่ยงธรรม  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก 
 1.2  นายธีรกรณ  พรเสนา   รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร  
 1.3  นางชุติญา  อัยยะ    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 1.4  นายปณณทัต เพียรการ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 
 1.5  นายวิรัช  สุวรรณทา  รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ  

  
       
2.  คณะทํางาน 
 2.1  นายวิรัช  สุวรรณทา  รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
 2.2  นางจิราภรณ งามชื่น   หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 
 2.3  นายอัสนี  บุญจงนุเคราะหกุล เจาหนาที่งานวางแผนและงบประมาณ 
 2.4  นางนิกุล  สุครีพธ   เจาหนาทีง่านวางแผนและงบประมาณ 
             
      


