
 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของ 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

จังหวัดบุรีรมัย 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

กระทรวงศึกษาธิการ 

 กันยายน   2559 
 



คํานํา 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของวิทยาลัยการอาชีพสตึก  จังหวัดบุรีรัมย นี้ 

เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการอาชีพสตึก  และการบริหารงานอยางเปนระบบ ถือ

เปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ

สามารถใชเปนแนวทางและคูมือการปฏิบัติงานเพื่อสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมายของสถานศึกษา  

นโยบายยุทธศาสตรของสถานศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มาตรฐานการอาชีวศึกษา

และมาตรฐานคุณภาพภายใน 

 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ขอขอบคุณ คณะกรรมการ คณะทํางานและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของที่ได

รวมกันปฏิบัติงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  มา ณ    

โอกาสนี้ 

 ทายนี้  วิทยาลัยฯ หวังเปนอยางยิ่งวา  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 ฉบับนี้ จะเปน

ประโยชนแกผูสนใจ และผูที่เกี่ยวของในการนําไปใชในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ตอไป 

 

 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

กันยายน 2559 



สารบญั 

 เรื่อง/รายการ หนา 

 สวนที่ 1 วิสัยทัศน  พันธกิจ ยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 

 สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐาน 19 

 สวนที่ 3 (3.1) สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559)  43 

 สวนที่ 3 (3.2) ประมาณการรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปตอไป) 44 

 สวนที่ 3 (3.3) สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2560 45 

 ภาคผนวก  

  -  แผนการรับนักเรยีน นักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560  

  -  แผนการจัดสรรงบประมาณ ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 4 กลุม  

  -  โครงการพัฒนาสถานศกึษา 4 ฝาย ประจําปงบประมาณ 2560  

  -  วัสดุฝกแผนกวิชา  ประจําปงบประมาณ 2560  

  -  โครงการจัดหาครุภัณฑ ประจําแผนกวิชา ประจําปงบประมาณ 2560  

  -  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2560  

 -   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 จัดการองคความรูเพื่อการพฒันาอาชีพ 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 จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกบัความ

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 และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามศักยภาพและความ

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 



ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) 

กรอบวิสัยทัศน  

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยูทําให        
การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยหลักการของ 
การวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยาง 
มีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองให 
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายไดปานกลาง 
ไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี ความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
ระยะยาวของประเทศ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”   

การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ 
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น ประเทศไทย  
เปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน การขนสงและโลจิสติกสของ 
ภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปน แหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 
และเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

เปาหมาย ซึ่งประกอบดวย 5 เปาหมาย ดังนี้  
1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง  
2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมี 

คุณภาพ ไดแก 1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security)  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้  2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ  3) สถาบันทางสังคม มีความเขมแข็ง 
เปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน  

3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ไดแก 1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น 2) บริการ 
ทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง   

4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดแก 1) รักษาความ 
มั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม               
2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5) มีการบริหารจัดการนาใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา  

5. การบริหารราชการแผนดินทีม่ีประสิทธิภาพ ไดแก 1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม 
มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม  2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม  

ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ซึ่งประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ดังนี้  
1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย พัฒนาคนทุกชวงวัย เพื่อใหคนไทยเปน 

คนดี  คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุที่จะมีสัดสวนสูงขึ้นในสังคม 
สูงวัยทั้งการสรางงานที่เหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสราง 
สภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอสังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเปนฐานการเพิ่ม              
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ 
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การศึกษาและการเรียนรูที่สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การปองกันและควบคุมปจจัยทางสังคม         
ทีก่ําหนดสุขภาพเพ่ือสรางสุขภาวะท่ีดี การสรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสรางบทบาทของ 
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม  

2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําใน  
ทุกมิติเพื่อสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุน 
ในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐ    
อยางมีคุณภาพ ทั่วถึงและเปนธรรม อาทิ การสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูเพื่อพัฒนาคนไดเต็ม 
ตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เนนการเรียนรู      
เพื่อสรางสัมมนาชีพในพื้นท่ี การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเปนและ 
เหมาะสมตามกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงท่ีหลากหลาย 
รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสรางโอกาสการเขาถึงกระบวนการ 
ยุติธรรมอยางเสมอภาค ซึ่งจะนําไปสูการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะนาไปสูการลดความขัดแยง    
ในสังคมไทย  

3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ 
การบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ เพื่อรักษาเสถียรภาพ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางทั้งหวงโซคุณคาในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
การลงทุน เพื่อตอยอดการสรางมูลคาเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่เปนฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจ          
ในปจจุบัน พรอมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบ    
เพื่อสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใตเงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดลอม 
และการใชประโยชนจากศักยภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพท่ีจะเปนฐานสําคัญ 
สําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการ 
สรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุนยนต 
ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร 
การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ศูนยปฏิบัติการประจาภูมิภาค เปนตน ทั้งนี้ โดยจะให 
ความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสรางความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs  
และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวมถึงการสรางศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะตอง 
พัฒนาปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรทั้งทุนมนุษย โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกตอการคา การลงทุน เพื่อรองรับ 
การพัฒนาประเทศสูการเปนชาติการคา อันจะเปนการสนับสนุนใหเศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวไดไมต่ํากวา    
รอยละ 5 ซึ่งเปนปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  

4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มุงอนุรักษ 
ฟนฟูสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช 
ประโยชนอยางยัง่ยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ํา แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะลดการปลอยกาซเรือนกระจกลง 
รอยละ 20 ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพลดการใชพลังงาน เพื่อปรับตัวไปสูรูปแบบ 
ของการผลิตและการบริโภคคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน รวมทั้งยกระดับความสามารถในการ 
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ปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ทั้งนีเ้พื่อวางรากฐานและสนับสนุนใหประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน  

5. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ใหความสําคัญกับความมั่นคงที่สงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ      
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคาม     
ทุกรูปแบบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) สถาบันหลักของชาติใหดํารงอยูอยางม่ันคง      
เปน  จุดยึดเหนี่ยวของสังคม 2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติและสรางความเชื่อม่ัน         
ในกระบวนการยุติธรรม 3) ความสงบสุขและการอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพื้นที่ 4) การบริหารจัดการความ 
มั่นคงชายแดนชายฝงทะเล เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการแกไขปญหาดานความ 
มั่นคง 5) สรางความเชื่อมั่นและพัฒนาความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก เพ่ือรักษา 
ผลประโยชนของชาติ ใหสามารถปองกันแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติภัยกอการราย 6) เสริมสรางความมั่นคง 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไชเบอร 7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปกปอง 
รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 8) เสริมสรางความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ํา โดยการกําหนด 
แนวทางบริหารจัดการ 9) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองประเทศ การรักษาความสงบภายในและความ 
มั่นคงระหวางประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ 10) พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 
และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 11) การบริหารจัดการยุทธศาสตรดานความมั่นคง ใหเกิดผลในการปฏิบัติ      
ในระดับพื้นที่ไดอยางเปนรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้ง 
สนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาดานความมั่นคง  

6. ยุทธศาสตรดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อใหการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ  มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรม รวมทั้งประชาชนมีสวน 
รวม    มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาคและทองถิ่น โดยมี 
ประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ 
ใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมี 
สวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสูทองถ่ินโดยการปรับ 
โครงสรางการบริหารงานทองถิ่นใหเอื้อตอการกระจายอํานาจที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน และการปองกัน          
และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหประเทศไทยปราศจากการคอรรัปชั่น ซึ่งจะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญ 
ที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่วางไวตามกรอบในอนาคต 
ประเทศไทยป 2577  

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  การพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานและระบบโลจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุงเนนการพัฒนากายภาพโครงสรางพื้นฐานดาน 
การคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการบริการจัดการโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ 
พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศที่ไดมาตรฐาน 
การพัฒนาความมั่นคงดานพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การลด 
ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานเพื่อสรางอุตสาหกรรมใหมของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมระบบ 
ราง อุตสาหกรรมซอมบํารุงและการผลิตชื้นสวนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการใช 
พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกสทั้งในดานการสงเสริมผูประกอบการไทยในการสรางเครือขายการขนสง 
ระหวางประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบ    
ที่เก่ียวของ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงจากถนนสูราง 
เปนหลัก  
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8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อน 
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุน 
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ ทั้งดานบุคลากรวิจัย โครงสราง 
พื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุงใหวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวย 
ขับเคลื่อนการพัฒนาในมิตติาง ๆ ทั้งการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการใหสามารถตอบสนอง 
ความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นําไปสูศักยภาพการแขงขันที่สูงขึ้น เสริมสรางสังคมท่ีมีตรรกะ      
ทางความคิด มีทุนทางปญญา เพื่อเปนรากฐานการดํารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุล อันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้ง        
เพื่อแกไขปญหาและยกระดับความเจริญใหกับภาคสวนตาง ๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหเกิด 
กลไกบูรณาการระหวางหนวยงานและองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อันจะสนับสนุนใหประเทศไทยกาวสูการแขงขัน 
ในศตวรรษหนา โดยหลุดพนจากกับดับประเทศรายไดปานกลางและกาวสูประเทศที่มีรายไดสูงในอนาคต  

9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพื้นที่  
รวมทั้งความตองการของภาคีการพัฒนาที่เก่ียวของ เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็ง โดยมีคุณภาพ 
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล สรางฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจาย 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปนเมืองนาอยูและ 
ปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของพื้นที่และสรางความอยูดีมี 
สุขใหแกประชาชนอยางทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) การพัฒนาภาค 2) การพัฒนาเมืองศูนยกลางความ 
เจริญในภูมิภาค 3) การพัฒนาพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และ 4) การพัฒนาพื้นที่ 
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และ 
โครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวาย  

10. ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมภิาค กําหนดยุทธศาสตร          
การตางประเทศ ประเทศเพื่อบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานงานและพัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศทั้งใน  
เชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐาน 
ตาง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวของในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาพ  
อาทิ การดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การคามนุษย และอื่น ๆ ใหเขาสู 
มาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับของประชาคมโลก เปนตน การเตรียมความพรอมในการรองรับและดําเนินงาน 
ของประเทศไทยภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีด 
ความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อรองรับและสอดคลองกับการดําเนินงานตามพนัธกรณี                
ของความรวมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เปนตน         
การเสริมสรางความเชื่อมโยงกันระหวางประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาคและการสงเสริมให 
ประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การใหบริการดานการเงิน การใหบริการ 
ดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกส และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ รวมทั้งเปนฐานความรวมมือ      
ในเอเซีย  

 

 

 

11 



นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ)   
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ ไดกําหนดยุทธศาสตร       

ตามกรอบปฏิรูปการศึกษา ใหทุกสวนราชการ/หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน  
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ําอยาง 

ทั่วถึง  ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ  
พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
2. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางเสมอภาค  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร  
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ  
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7. ระบบการบริหารจัดการ  
8. สรางโอกาสทางการศึกษา  
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต  
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
เปาประสงค  
1. กําลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนาประเทศ   
2. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตรงความตองการของตลาดแรงงาน 

                          ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  
3.  การจัดการอาชีวศึกษาใหไดตามมาตรฐานสากล  
4. ผูเรยีนจบแลวมีงานทํา  
5. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน  
6. ผูเรียนและประชาชนไดรับการพัฒนาทักษะ และพัฒนาการเหมาะสมตามวัยสามารถ 

                          แสวงหาความรูได สอดคลองกับบริบทในปจจุบัน  
7. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตรไทย มีคานิยมที่ถูกตอง        

                          ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีภูมิคุมกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด   
8. สถานศึกษาไดรับการจัดสรรทรัพยากรอยางท่ัวถึงและเปนธรรม สอดคลองกบันโยบาย     

                         การผลิตและพัฒนากําลังคน  
9. สถานศึกษามีการเบิกจาย งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได   
10. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน  
11. ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ  
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12. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผานการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา  
13. หนวยงานมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย  
14. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก     

                          อยางครอบคลุม มีคุณภาพ รวดเร็วและท่ัวถึง   
15. นาระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูและบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม และกวางขวาง  
16. หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันจัดทําแผนการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากร 

                          ทางการศึกษา  
17. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพทั้งระบบตามศักยภาพ 

                          เพื่อยกระดับการประกอบวิชาชีพตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ  
18. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคลองกับความตองการ 

                         ของสถานศึกษาและทองถิ่น  
19. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
20. มีกลไกการบริหารและการประสานงานการจัดการศึกษาสวนกลางและในพื้นที่อยางมี 

                         ประสิทธภิาพ  
21. มีนโยบาย แผน มาตรฐานและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่หนวยงานปฏิบัติ 

                          สามารถนําไปบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
22. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุม ไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไว  
23. ประชากรทุกกลุมทกุวัยไดรับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง      

                         และเปนธรรม  
24. ประชากรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเขาถึงการศึกษาอยางเสมอภาค  
25. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต  
26. ครูมีความปลอดภัย มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
27. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนการศึกษาเปนไปดวยความถูกตอง  
28. มีหนวยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนรูปธรรม  
29. ไดงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย  
30. งานวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองตอโจทยปญหาหรือความตองการของชุมขน ทองถิ่น 

                          และประเทศ   
31. มีนวัตกรรม องคความรู และฐานขอมูลดานการศึกษาที่สามารถนาไปใชเปนแนวทางในการ 

                          บริการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
จุดเนนการปฏิรูปการศึกษา รวม 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
2. ครู  
3. การทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
4. ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ  
5.  ICT เพื่อการศึกษา  
6. การบริหารจัดการ  
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ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2574)  
กรอบวิสัยทัศน  
ใหความสําคัญกับการสรางระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนกลไกหลักของ 

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย และรองรับการศึกษา การเรียนรู และความทาทายที่เปน 
พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21  

จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา  
การศึกษาเปนเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนพลเมือง (เปนคนดี มีวินัย)   

มีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและ  
การพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรูไดตามความถนัดความสนใจ) และดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข (มีงานทํา มีอาชีพ  
มีรายได รวมทั้งสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตในสังคมไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม  
พหุวัฒนธรรมที่เปนพลวัตรในโลกศตวรรษที่ 21)  

เปาหมายของแผน  
1. ลดความแตกตางในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหวางสถานศึกษา  

- สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไมต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ํา 
ที่รัฐกําหนด  

- สรางความเชี่ยวชาญและความเปนเลิศของสถานศึกษา ในการผลิตและพัฒนากําลังคน          
ที่สนองตอบความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความทาทายที่เปนพลวัตของโลก 
ศตวรรษที่ 21  

2. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
- ประชากรที่อยูในวัยเรียนไดรับการศึกษาไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับทุกคน  
- ประชากรทั้งที่อยูในวัยเรียนและที่อยูในกําลังแรงงานไดรับการพัฒนาขีดความสามารถเต็ม 

ตามศักยภาพท่ีมีอยูในตัวตนของแตละบุคคล  
3. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

- สถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีศักยภาพและความพรอมไดรับการพัฒนาเปน 
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ เพื่อความเปนอิสระคลองตัว และรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน  

4. ลดความสูญเปลาและเพิ่มประสิทธิการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการแขงขันอยางเสรีรายได    
การกํากับของรัฐ  

- ลดบทบาทและขนาดของภาครัฐจากการเปนผูจัดการศึกษาเปนหลัก มาเปนผูกํากับ 
นโยบาย แผน มาตรฐาน สงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล  

- ควบรวม เลิกสถานศึกษาที่ขาดศักยภาพและความพรอมไมไดคุณภาพและมาตรฐานและไม 
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ตนทุนผลผลิตตอหนวยสูง คุณภาพต่ํา) และใหเปลี่ยนสถานะเปนแหลง 
เรียนรูของชุมชนตามความตองการจําเปน  

- ยุบ/เลิกการผลิตบัณฑติในคณะ/สาขาวิชาที่ไมเปนที่ตองการของตลาด รวมทั้งควบรวม 
สถาบันการศึกษาเพื่อใหมีขนาดที่เหมาะสมกับความตองการกําลังคนในอนาคต  

5. สรางการมีสวนรวมในการระดมทุนและการสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคสวนของสังคม  
- ทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่เพิ่มขึ้นมาจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม ซึ่งเปน      

ผูไดรับผลประโยชนจากการศึกษา โดยเฉพาะผูเรียนระดับอุดมศึกษา  
6. ผลิตและพัฒนากําลังคนที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
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- ลดการผลิตในสาขาที่ไมเปนที่ตองการของตลาด (สาขาสังคมศาสตร) เพิ่มการผลิตในสาขาที่ 
สนองตอบความตองการของตลาด (สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตร)  

 กรอบแนวทางและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใหการจัดทํา 

งบประมาณรายจายฯ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและนโยบายเรื่องสําคัญเรงดวนของรัฐบาลได            
อยางตอเนื่องและไดรับผลสําเร็จตามเปาหมายทีก่ําหนดไว จึงไดกําหนดแนวทางสําคัญ ดังนี้  

1. ใหความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรที่สอดคลอง    
ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ และเพ่ือใหการดําเนินงานมีความเชื่อมโยง สอดคลอง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ คุมคาและไมซ้ําซอนกัน ซึ่งการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร        
ในเบื้องตนกําหนดไว 25 แผนบูรณาการ  

2. ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
มาดําเนินการจัดทําขอเสนองบประมาณรายจายฯ เบื้องตน (Pre-Ceiling) โดยใหกระทรวง สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น จังหวัด และกลุมจังหวัดจัดทําขอเสนอฯ เบื้องตน ซึ่งจําแนกวงเงินและรายละเอียด 
งบประมาณเปน 3 สวน ไดแก 1) แผนงานยุทธศาสตร 2) แผนงานพื้นฐาน 3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ  

3. ใหมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคลองกับนโยบาย 
งบประมาณ วงเงิน โครงสรางงบประมาณ และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โดยนําขอเสนองบประมาณ ลําดับที่ 1 และ 2 มาประกอบการพิจารณา  

4. ใหมีการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีความชัดเจน สอดคลองกับเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ นโยบายสําคัญของรัฐบาล 
ภารกิจของหนวยงาน โดยนําขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแหงชาติ มาประกอบการพิจารณา  

5. ใหมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ชัดเจน ในขั้นตอน        
การจัดทําคําของบประมาณ โดยพิจารณาถึงความพรอม ขีดความสามารถในการใชจายงบประมาณ และแหลงเงิน 
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคทีก่ําหนดไว และสามารถเริ่มดําเนินการไดตั้งแตตนปงบประมาณ  

6. ใหมีการบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ (area) โดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน 
อื่นบูรณาการการจัดทํางบประมาณรวมกับจังหวัด/กลุมจังหวัด เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณในมิติพื้นที่มีความ 
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และตําแหนงการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดทีส่ําคัญ รวมทั้งเปนไป 
ตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564)  และแผนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  

 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560  เพื่อใหหนวยงาน      
ของรัฐนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดลําดับความสําคัญของภารกิจหนวยงานและใชเปนเครื่องมือในการจัดสรร 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเปนการวางรากฐาน     
เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยาวตอไปยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดไว 6 ยุทธศาสตรและ 1 รายการคาดําเนินการภาครัฐ คือ  
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1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและการตางประเทศ  
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
3. ยุทธศาสตรดานพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตรดานการแกปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน  
5. ยุทธศาสตรดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
7. รายการคาดําเนินการภาครัฐ  
องคประกอบระดับแผนงาน ยุทธศาสตร 6 ดาน และ 1 รายการคาดําเนินการภาครัฐ นํามา 

จัดทําเปนกรอบการดําเนินงาน โดยแบงออกเปน 1) แผนงานพื้นฐาน เปนแผนงานทีด่ําเนินภารกิจตามหนาที ่
ความรับผิดชอบเปนปกติประจาตามกฎหมายฯ โดยจําแนกตามยุทธศาสตร 6 ดาน จํานวน 6 แผนงาน และ 
แผนงานรอง จําแนกตามโครงสรางแผนงาน จํานวน 46 แผนงานรอง  2) แผนงานยุทธศาสตร เปนแผนงาน        
ทีด่ําเนินภารกิจตามหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายในเชิงนโยบายฯ โดยกําหนดใหการจัดการ 
งบประมาณเปนลักษณะ Project based จํานวน 46 แผนงาน (เปนแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร จํานวน 25 
แผนงาน)  3) รายการคาดําเนินการภาครัฐ จํานวน 4 แผนงาน เปนคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ จํานวน 1 
แผนงาน จําแนกตามแผนงานรอง 46 ดาน งบกลาง 5 รายการ และคาใชจายดําเนินการภาครัฐอื่น ๆ จํานวน 3 
แผนงาน  

โดยในสวนของกระทรวงศึกษาธิการมีสวนที่เก่ียวของ รวม 6 ยุทธศาสตร 1 รายการคาดําเนินการ 
ภาครัฐ ดังนี้   

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและการตางประเทศ 
1.1 แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง  

1.1.1 แผนงานรองขับเคลื่อนการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต  
1.1.2 แผนงานรองปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
1.1.3 แผนงานรองสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติ  

1.2 แผนงานยุทธศาสตรสรางความปรองดองและสมานฉันท (บูรณาการ)  
1.3 แผนงานยุทธศาสตรขับเคลื่อนการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต (บูรณาการ)  
1.4 แผนงานยุทธศาสตรปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด (บูรณาการ)  
1.5 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติ  

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
2.1 แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

2.1.1 แผนงานรองสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
2.1.2 แผนงานรองสงเสริมการวิจัยและพัฒนา  
2.1.3 แผนงานรองสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ  
2.1.4 แผนงานรองพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

2.2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (บูรณาการ)  
2.3 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (บูรณาการ)  
2.4 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส (บูรณาการ)  
2.5 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (บูรณาการ)  
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2.6 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการวิจัยและพัฒนา (บูรณาการ)  
2.7 แผนงานยุทธศาสตรสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ (บูรณาการ)  
2.8 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
3.1 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

3.1.1 แผนงานรองพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย  
3.1.2 แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
3.1.3 แผนงานรองพัฒนาดานสาธารณสุข  

3.2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย (บูรณาการ)  
3.3 แผนงานยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต (บรูณาการ)  

4. ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการ 
                        เจริญเติบโตจากภายใน  

4.1 แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการ   
     เจริญเติบโตจากภายใน  

4.1.1 แผนงานรองสงเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
4.2  แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง (บูรณาการ)  
4.3  แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

5. ยุทธศาสตรดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
                       อยางยั่งยืน  

5.1 แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

5.1.1 แผนงานรองบริหารจัดการขยะสิ่งแวดลอม  
5.2 แผนงานยุทธศาสตรบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม (บูรณาการ)  
5.3 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

                              (บูรณาการ)  
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

6.1 แผนงานพื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
6.1.1 แผนงานรองปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

6.2 แผนงานยุทธศาสตรปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บูรณาการ)  
6.3 แผนงานยุทธศาสตรอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ (บูรณาการ)  
6.4 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (บูรณาการ)  

7. รายการคาดําเนินการภาครัฐ  
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

7.1.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐขับเคลื่อนการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต  
7.1.2 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
7.1.3 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศและรักษา 

                                     ผลประโยชนของชาติ  
7.1.4 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
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7.1.5 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสงเสริมการวิจัยและพัฒนา  
7.1.6 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสงเสริมรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ  
7.1.7 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ     
       นวัตกรรม  
7.1.8 แผนงานรองพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย  
7.1.9 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
7.1.10 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาดานสาธารณสุข  
7.1.11 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสงเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
7.1.12 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  
7.1.13 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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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 

  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 ไดอยางเตม็ศักยภาพ 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  ปการศกึษา 2556 ” และรางวัล

โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศกึษาขนาดกลาง 

ประจําปการศึกษา 2557 

 8.  สามารถสรางการมีสวนรวมและขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหสถานศึกษาชุมชน ไดอยาง

หลากหลายและเปนประโยชนอยางยิ่ง 

 9.  พัฒนาโครงการทางวิชาชีพและสิ่งประดิษฐของผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและสามารถ

นําไปใชประโยชนไดมากขึ้นนอกเหนือจากการใชประโยชนในระดับสถานศึกษา 

 10.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของครูใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสามารถนําไปใช

ประโยชนในการพัฒนาผูเรียนและพัฒนาสถานศึกษา 

 11.  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหทันสมัย สามารถเชื่อมโยงขอมูลไดทุกสวนงานภายในรวมทั้งให

มีระบบพัฒนาและสํารองขอมูลที่มีประสิทธิภาพ  ทําใหผานการประเมินหนวยงานตนแบบในการจัดตั้งศูนย

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

 

1.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “รถเข็น High - Low”  ระดับ

อาชีวศึกษาจงัหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2558 

   2.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณชวยถอดเปลี่ยนลอ

รถยนต”  ระดับอาชีวศึกษาจงัหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2558 

3.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ เตาชีวมวล”  ระดับ

อาชีวศึกษาจงัหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2558 

4.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “รองเทาเตือนภัยจาก

กระแสไฟฟารั่ว V.2”  ระดับอาชีวศึกษาจงัหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2558 

5.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “ผงแขยงแตงกลิ่น”  ระดับ

อาชีวศึกษาจงัหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2558 

6.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “นกยูงทอง”  ระดับ

อาชีวศึกษาจงัหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2558 

7.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “อุปกรณออกกําลังกาย

ผูสูงอายุ 2 in 1”  ระดับอาชีวศึกษาจงัหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2558 

8.  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  “Helping Hand”  ระดับ

อาชีวศึกษาจงัหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา  2558 

9.  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “รถเข็น 

High - Low”  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา  2558 

10.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “อุปกรณชวยถอดเปลี่ยนลอ

รถยนต”  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา  2558 

11.  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “เตาชีวมวล”  ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา  2558 

12.  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “รองเทาเตือนภัยจาก

กระแสไฟฟารั่ว V.2”  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา  2558 

13.  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “ผงแขยงแตงกลิ่น”  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา  2558 

14.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “นกยูงทอง”  ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา  2558 

ผลงานดีเดน (ดานงานวิจัย) 
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15.  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “Helping Hand”  ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปการศึกษา  2558 

16.  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “รถเข็น High  Low”  

ระดับชาติ  ปการศึกษา  2558 
 

 

 
 

1.  นายระเบียบ  เที่ยงธรรม  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2558 

2.  นายธีรกรณ  พรเสนา  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2558 

3.  นายวิรัช  สุวรรณทา  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2558 

4.  นายปณณทัต  เพียรการ ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา 2558 

5.  นางชุติญา  อัยยะ  ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวดับุรีรัมย ประจําปการศึกษา 

2558 

6.  นางจิตรา  จิตตวิวัฒนา   ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําป

การศึกษา  2558 

7.  นายอนุชา  ชื่นจิตรชม   ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําป

การศึกษา  2558 

8.  นายสิทธิชัย  ลหีลานอย   ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําป

การศึกษา  2558 

9.  นายสุริกานต  เปรี่ยมไพบูลย  ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวดับุรีรัมย  

ประจําปการศึกษา  2558 

10.  นางแพรวพรรณ  กิตติภูติกุล   ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  

ประจําปการศึกษา  2558 

11.  วาที่ร.ต.บุญสง  นิเวศสวรรค   ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  

ประจําปการศึกษา  2558 

12.  นายชัย  พลคํา  ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  

2558 

6.  นางจิตรา  จิตตวิวัฒนา   ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําป

การศึกษา  2558 

กิจกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรม 
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13.  นายเชษฐา  ตากกะโทก   ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  ประจําป

การศึกษา  2558 

14.  นายผดุงศักดิ์  บุญยืน  ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวดับุรีรัมย  ประจําป

การศึกษา  2558 

15.  นางสาวกุสุมา  เกศศรีพงษศา   ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  

ประจําปการศึกษา  2558 

16.  นายลือเดช  บุญโยดม  ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวดับุรีรัมย  ประจําป

การศึกษา  2558 

17.  นางสาวรัชนีวรรณ  จันทรทา   ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวดับุรีรัมย  

ประจําปการศึกษา  2558 

18.  นางพนิดา  บุญจงนุเคราะหกุล   ไดรับรางวัล  ครูผูสอนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  

ประจําปการศึกษา  2558 

19.  นางสาวกัญญาณัฐ  แกวนอย   ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวดั

บุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2558 

20.  นายอัสนี  บุญจงนุเคราะหกุล   ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวดั

บุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2558 

21.  นางสาวแวววิมนต   ไสยแสง   ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวดั

บุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2558 

22.  นางสาวอรวรรณ  ขุยขะ   ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัด

บุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2558 

23.  นางสาววงศสุริยา  พยัคฆกุล   ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัด

บุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2558 

24.  นายอํารา  รัตนวงศสวัสดิ์   ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวดั

บุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2558 

25.  นางดาหวัน  นิลฉวี   ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  

ประจําปการศึกษา  2558 

26.  นายสมพงษ   แสงงาม   ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัด

บุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2558 

27.  นายบุญแกว  สายสาลี   ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัด

บุรีรัมย  ประจําปการศึกษา  2558 

28.  นายบุญเสาร   สืบเพ็ง   ไดรับรางวัล  บุคลากรฝายสนับสนุนดีเดน จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  

ประจําปการศึกษา  2558 
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30.  นางจันทรเพ็ญ  โลบุญ   ไดรับรางวัล  ครดูีเดน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต 4  

ประจําปการศึกษา  2558 

31.  นางวนิดา  โสมะฐิติ   ไดรับรางวัล  ครดูีเดน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต 4  

ประจําปการศึกษา  2558 

32.  นายปรีชา  ทวยภา  ไดรบัรางวัล  ครดูีเดน จากคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต 4  

ประจําปการศึกษา  2558 

33.  นายธิติวัฒน  ธนโชติเรืองนนท ไดรับรางวัล  ครดูีเดน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย   

เขต4  ประจําปการศึกษา  2558 

34.  นางนิกุล  สุครีพธ   ไดรับรางวัล  ครดูีเดน จากคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต 4  

ประจําปการศึกษา  2558 

35.  นางสาวกาญจนา  ศรีเมือง   ไดรับรางวัล  ครูดีเดน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต 4  

ประจําปการศึกษา  2558 

30.  นางสาวพัชรินทร  หลักหนองบัว   ไดรับรางวัล  ครดูีเดน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  

เขต 4  ประจําปการศึกษา  2558 

31.  นางสาววัชรา  กัดไธสง   ไดรับรางวัล  ครูดีเดน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต 4  

ประจําปการศึกษา  2558 

32.  นายวศิน  บุญศิริ  ไดรับรางวัล  เหรียญทอง  กีฬามวยสากลสมัครเลนชาย (รุนไมเกิน 49 กก) 

ระดับอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2558 

32.  นายธารา  เชอรัมย  ไดรับรางวัล  เหรียญเงิน กีฬามวยไทยสากลสมัครเลนชาย (รุนไมเกิน 54 กก) 

ระดับอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2558 

33.  นางสาวธนวรรณ  วอดทอง  ไดรับรางวัล เหรียญทอง กีฬามวยไทยสากลสมัครเลนหญิง (รุนไมเกิน 

63.5 กก) ระดับอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2558 

34. นายศักดิ์ชัย  จําจิต  ไดรับรางวัลเหรียญทอง กีฬามวยไทยสมัครเลนชาย (รุนไมเกิน 54 กก.) 

ระดับชาติ ครั้งที่ 11 

35.  นางสาวมาริสา  เครือวัลย  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  กีฬามวยไทยสมัครเลนหญิง (รุนไมเกิน 

54 กก.) 
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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 

7.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก ไดรับโลเชิดชูเกียรติ จากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงวา วิทยาลัยการ

อาชีพสตึก รับรางวัล MOE AWARD ปการศึกษา 2557 ระดับดีเดน ประเภทสถานศึกษา สาขา สงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 

8.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ไดรับเกียรติบัตร จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให

วิทยาลัยการอาชีพสตึก ไดนํานโยบายสงเสริมความรวมมือกับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพองคกรวิชาชีพ

ในการจัดอาชีวศึกษารวมกันและมีผลสําเร็จในการปฏิบัติงานศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก (Star) 

ประจําปการศึกษา  2557 

9.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ไดรับเกียรติบัตร จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให

วิทยาลัยการอาชีพสตึก ไดนํานโยบายสงเสริมความรวมมือกับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพองคกรวิชาชีพ

ในการจัดอาชีวศึกษารวมกันและมีผลสําเร็จในการปฏิบัติงานศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก (Star) 

ประจําปการศึกษา  2558 

10.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ไดรับโลรางวัล จากสํานักนายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานตนแบบในการ

จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ระดับดี 

ความสามัคคีภายในสถานศึกษา 
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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  สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียนและลดภาระคาใชจายของผูปกครอง  
 

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 2556  แยกเปน 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม เปดสอน 4 สาขาวิชา  5  สาขางาน  ไดแก 

-  สาขาวิชาชางยนต 

 สาขางานยานยนต 

-  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

 สาขางานไฟฟากําลัง 

-  สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

-  สาขาวิชาชางกลโรงงาน 

 สาขางานเครื่องมือกล 

-  สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

 สาขางานโครงสราง 

ประเภท วิชาพาณิชยกรรม  เปดสอน  1  สาขาวิชา  2  สาขางาน  ไดแก 

-  สาขาวิชาการบัญชี 

  สาขางานการบัญชี 

-  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) พุทธศักราช 2557  

ประเภท วิชาชางอุตสาหกรรม  เปดสอน  5  สาขาวิชา  5  สาขางาน ไดแก 

-  สาขาวิชาเครื่องกล 

  สาขางานเทคนิคยานยนต 

-  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

  สาขางานเครื่องมือกล 

-  สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

  สาขางานไฟฟากําลัง 

-  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

  สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

-  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและโครงสรางโลหะ 
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ประเภท วิชาบริหารธุรกิจ  เปดสอน  2  สาขาวิชา  2  สาขางาน ไดแก 

-  สาขาวิชาการบัญชี 

 สาขางานการบัญชี 

 -  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 

  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม/ประถม) 

  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ 

หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ 

  สาขางานเทคนิคยานยนต 

  สาขางานไฟฟากําลัง 

  สาขางานการบัญชี 

  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
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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 112,258  

คน (ขอมูล ณ ป 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 และขนบธรรมเนียมประเพณ ี

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 

 ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
 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 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

35 



5.  แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการวิทยาลยัการอาชีพสตึก คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการ ฝายบรหิารทรัพยากร 

นายธีรกรณ  พรเสนา 

งานบริหารงานทั่วไป 

นางสาวขวญัเรือน นันทแสง 

งานบุคลากร 

นางวาสนา  นวลศร ี

งานการเงิน 

นางวนิดา  โสมะฐิต ิ

งานบัญชี 

นางสาวกัญญาณัฐ  แกวนอย 

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 

นางสาวนิรมล  พิมวันนา 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

นางสาวรัชนีวรรณ  จันทรทา 

งานโครงการพิเศษ 

วาที่ ร.ต.บุญสง  นิเวศสวรรค 

รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 

นางชุตญิา อัยยะ 

แผนกวิชาอุตสาหกรรม 

5  แผนกวิชา 

แผนกวิชาพาณิชยกรรม 

2  แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตร 

นายอนุชา  ชื่นจิตรชม 

 

งานวัดผลและประเมินผล 

นางสาวจิราภรณ  สงครินทร 

งานวิทยบริการหองสมุด 

นางสาวณิชา แสงรัตนวงศ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายภัทรพงษ  โลบญุ 

งานสื่อการเรียนการสอน 

นายลือเดช  บุญโยดม 
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6. ขอมูลบุคลากร 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
6.1 อัตรากําลัง ป 2559 ขอมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 

ผูใหขอมูล  นางสาวสุวรรณภา  ฝาคํา  เจาหนาที่งานบุคลากร 

อัตรากําลังของ วิทยาลัยการอาชีพสตึก    มีบุคลากรทั้งสิ้น     83    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  56 คน 

1. ทําหนาที่สอน 22 คน 

2. ทั่วไป/สนับสนุน 34 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   13 คน  13   คน 

- ปวช./ม.6  - คน   3 คน  3     คน 

- ปวส./อนุปริญญาตรี - คน   9 คน  9     คน 

- ปริญญาตรี  35 คน   9 คน  44   คน 

- ปริญญาโท  9 คน   - คน  9     คน 

- ปริญญาเอก  - คน   - คน  -      คน 

รวม  44 คน  รวม 34 คน รวม 78   คน 

   

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

- จางดวยงบบุคลากร  22 คน  - คน  22   คน 

- จางดวยงบดําเนินงาน  - คน  - คน  -     คน 

- จางดวยงบเงินอุดหนุน  22 คน  34 คน  56   คน 

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

- จางดวยเงินอื่น ๆ   - คน  - คน  -      คน 

รวม  44 คน รวม 34 คน รวม 78   คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 



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. นางสาวณิชา  แสงรัตนวงศ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ หัวหนางานวิทยบริการ 

4. นายวัฒนา  พงษชนะ ปริญญาตรี การบัญชี ผูชวยงานวางแผนฯ 

5. นางจิราภรณ  งามชื่น ปริญญาโท การบัญชี หัวหนางานวางแผนฯ 

6. นางจิตรา  จิตติวัฒนา ปริญญาโท การบัญชี หัวหนางานทะเบียน 

7. นางสาววนิดา  โสมะฐิต ิ 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 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 
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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. นางสาวกัญญาณัฐ  แกวนอย ปริญญาตรี การบัญชี หัวหนางานบัญชี 

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 หัวหนาแผนกวิชาเทคนิค

พื้นฐาน 

7. นายภัทรพงษ  โลบุญ ปริญญาตรี ชางยนต หัวหนางานทวิภาค ี

8. นายวิรัช  สายหยุด ปริญญาตรี ชางกลโรงงาน หัวหนางานอาคารสถานที่ 

9. นายจํารัส  พิมพาชาติ ปริญญาตรี ชางยนต หัวหนาแผนกวิชาชางยนต 

6.4.4 ลูกจางชั่วคราว รวม 56 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)  
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหนาที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายนิพนธ  โยวะ ปริญญาตรี ชางยนต ผูชวยงานวิจัยฯ 

2. นายปรีชา  ทวยภา ปริญญาตรี ชางกลโรงงาน หัวหนางานปกครอง 

3. นายลือเดช  บุญโยดม ปริญญาตรี คอมพิวเตอร หัวหนางานสื่อฯ 

4. นายธวัชชัย  สุดดา  ปริญญาตรี ไฟฟากําลัง ผูชวยงานอาคารสถานที่ 

5. นางสาวจิระประภา  สุริพล ปริญญาตรี ภาษาไทย - 

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. นางสาวกุสุมา  เกศศรีพงษศา ปริญญาโท การบัญชี หัวหนางานสงเสริมฯ 

12. นายสุริยะ นันทสุมาลย ปริญญาตรี พลศึกษา ผูชวยงานกิจกรรม 

13. นางสาวรัชนีวรรณ  จันทรทา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ หัวหนางานสวัสดิการ 

14. นางสาวขวัญเรือน  นันทแสง ปริญญาตรี คอมพิวเตอร ผูชวยงานศูนยขอมูลฯ 
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ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหนาที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

15. นายธิติวัฒน  ธนโชติเรืองนนท ปริญญาตรี ชางยนต หัวหนางานวิจัยฯ 

16. นายสิทธิศักดิ ์ทันใจ ปริญญาตรี ชางเชื่อมโลหะ ผูชวยงานสงเสริมฯ 

17. นายกลาณรงค แรงจบ ปริญญาตรี ชางกลโรงงาน ผูชวยงานวัดผลฯ 

18. นางสาวรุงอุบล แดนโคตรผม ปริญญาตรี ชางกลโรงงาน ผูชวยงานสวัสดิการ 

19. นางสาวจิราภรณ  สงครินทร ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส หัวหนางานวัดผลฯ 

20. นางสาวแวววิมนต  ไสยแสง ปริญญาตรี การบัญชี ผูชวยงานหลักสูตรฯ 

21. นางสาวสุรีรัตน  งามสะพรั่ง ปริญญาตรี คอมพิวเตอร ผูชวยงานสื่อฯ 

22.  นางสาวนิรมล  พิมวันนา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร หัวหนางานแนะแนว 

23. นางสาววัชรา  กัดไธสง ปวส. - เจาหนาที่งานวัดผลฯ 

24. นางนิกุล  สุครีพธ ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานวางแผนฯ 

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

26. นางสาวน้ําผึ้ง  พิมพพันธ ปวช. - เจาหนาที่งานกิจกรรม 

27. นางสาววิภาวดี  วงศตรี ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ 

28. นางสาวกาญจนา  ศรีเมือง ปวส. - เจาหนาที่งานบัญชี 

29. นางสาวอังคุณากร  พลพา ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานครูทีป่รึกษา 

30. นางสาววงศสุริยา  พยัคฆกุล ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานโครงการพิเศษ 

31. นายอัสนี บุญจงนุเคราะหกุล ปวส. - เจาหนาที่งานศูนยขอมลูฯ 

32. นางสาวอรวรรณ  ขุยขะ ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานการเงิน 

33.  นางสาววิยุดา  ยิงรัมย ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป 

34. นายสิทธิพงษ  มะณู ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานการเงิน 

35. นางสาวธีรารักษ  ปะลุวันรัมย ปวส. - เจาหนาที่งานทะเบียน 

36. นางสาวเสาวภา  พิมพหลา ปวส. - เจาหนาที่งานพัสดุ 

37. นางสาวพัชรินทร  หลักหนองบัว ปวส. - เจาหนาที่งานวิจัยฯ 

38. นางสาวนวลละออ  ประยันโต ปวส. - เจาหนาที่งานทะเบียน 

39.  นางสาวจิตนิภา  ปาปะเก ปวส. - เจาหนาที่งานหองสมุด 

40.  นางสาวทิพวรรณ  ยามรัมย ปวช. - เจาหนาที่งานสื่อฯ 

41.  นางสาวจุรีรัตน  ปสโต ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานหลักสูตรฯ 

42.  นางสาวสุวรรณภา  ฝาคาํ ปริญญาตรี - เจาหนาทีงานบุคลากร 

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

(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหนาที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

44. นายอํารา  รัตนวงศสวัสดิ์ ป.4 - พนักงานขับรถ 

45. นายสาลี ยุดรัมย ป.4 - นักการภารโรง 

46. นายสมพงษ  แสงงาม ม.3 - นักการภารโรง 

47. นายบุญแกว  สายสาลี ม.6 - นักการภารโรง 

48. นายไพศาล  ศรีทอง ป.4 - นักการภารโรง 

49. นายทองดี  ผลบุญ ม.3 - นักการภารโรง 

50. นายชน  สิบรัมย ม.3 - นักการภารโรง 

51. นายสมพร  เดือนแหรรัมย ม.3 - นักการภารโรง 

52. นางดาหวัน  นิลฉว ี ป.6 - แมบาน 

53. นางหัด  แสงงาม ม.3 - แมบาน 

54. นางสาวระวิวรรณ  ยุดรัมย ม.3 - แมบาน 

55. นายบุญลอม  หอมหวล ป.4 - ยามรักษาการณ 

56. 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

ตั้งแต

ระดับ

อนุบาลจน

จบขั้น

พื้นฐาน

โครงการ

เตรียม

ความ

พรอมสู

ประชาคม

อาเซียน

โครงการ

เรียนฟรี 15 ป
เงินรายได รวมทั้งสิ้น

15,990,318 1,946,500 640,000   -         18,576,818 5,516,219 290,000   14,991,660 3,714,685 24,512,564  43,089,382  

 1. แผนงานสรางและกระจายขยายโอกาส 43,089,382 

 - งบบุคลากร 7,230,118  7,230,118  7,230,118   

 - งบดําเนินงาน 4,841,800  1,916,500 640,000   7,398,300  1,059,000 1,059,000   8,457,300   

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

 - งบเงินอุดหนุน 276,000     30,000     306,000    5,516,219 14,991,660 2,655,685 23,163,564 23,469,564 

 - งบรายจายอื่น 2,742,400  2,742,400  290,000   290,000      3,032,400   

 2. แผนงาน สรางเครือขายความรวมมือ ระดับอาเซียนและตางประเทศ -            

 - งบบุคลากร         -

 - งบดําเนินงาน -            

 - งบลงทุน -            

 - งบเงินอุดหนุน -            

 - งบรายจายอื่น

สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัย  การอาชีพสตึก

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2559) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
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1. ประมาณการรายรับ 66,325,987 บาท

 ก. เงินรายได (บกศ.) ยกยอดมา + คาดวาจะไดรับ 5,039,842 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป 2560 (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ 61,286,145 บาท

งบบุคลากร 7,230,118 บาท

งบดําเนินงาน 6,819,467 บาท

งบลงทุน 29,480,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 15,014,160 บาท

งบรายจายอื่น 2,742,400 บาท

2. ประมาณการรายจาย 66,325,987 บาท

งบบุคลากร 7,230,118 บาท

 - เงินเดือน 4,394,159    บาท

 - คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,310,376    บาท

 -  เงินวิทยฐานะ 525,583       บาท

งบดําเนินงาน 11,859,309 บาท

งบลงทุน 29,480,000 บาท

 - ครุภัณฑ 1,760,000 บาท

 - ที่ดินและส่ิงปลูกสราง 27,720,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 15,014,160 บาท

งบรายจายอื่น 2,742,400 บาท

189,600 บาท

176,400 บาท

230,000 บาท

165,000 บาท

824,000 บาท

70,000 บาท

30,300 บาท

290,000 บาท

20,000 บาท

66,000 บาท

10,000 บาท

492,800 บาท

178,300      บาท -  คาใชจายโครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา

    อาชีวศึกษา

สวนที่ 3 
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปตอไป)

วิทยาลัย  การอาชีพสตึก

 - โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียน

 - คาใชจายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารย

 - คาใชจายโครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี

 - คาใชจายโครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาฯ

 - คาใชจายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ(ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน

 - คาใชจายโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาฯ

 - คาใชจายโครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

 - คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน

 - โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ICT (Fix it center)

 - คาใชจายโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

 - คาใชจายโครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

 - โครงการการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนา
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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 43,222,985   1,931,500     1,140,000     46,294,485      10,379,100   270,000       4,342,560     14,991,660   5,039,842     66,325,987            

งบบุคลากร 7,230,118     7,230,118       7,230,118              

เงินเดือนขาราชการ 4,394,159     4,394,159       

เงินวิทยฐานะ 525,583       525,583         

คาตอบพนักงานราชการ 2,310,376     2,310,376       

งบดําเนินงาน 3,762,967     1,916,500     1,140,000     6,819,467       5,039,842    11,859,309            

    คาตอบแทน 200,000       200,000         

คาตอบแทนสอนระยะสั้น 200,000       200,000         

    คาใชสอย 2,086,277    1,329,960    197,000       3,613,237       384,537       

คาสมทบเงินกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ 81,000         81,000           

คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 112,000       112,000         

โครงการพัฒนาสถานศึกษา 2,086,277     1,248,960     85,000         3,420,237       384,537       3,804,774                 

    คาวัสดุ 600,000       290,000       153,000       1,043,000       

วัสดุทางการศึกษา 15,000         15,000           

วัสดุงานบานงานครัว 43,000         43,000           

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 260,000       260,000         

วัสดุเวชภัณฑและยา 15,000         10,000         25,000           

วัสดุสํานักงานธุรการฝาย 400,000       100,000       500,000         

คาซอมแซมยานพาหนะ 200,000       

 วัสดุฝกแตละแผนก 1,076,690    296,540       90,000         1,463,230       

แผนกวิชาชางยนต 205,920       58,220         264,140         

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 105,480       17,220         122,700         

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 84,240         64,370         148,610         

แผนกวิชาชางเทคนิคพ้ืนฐาน 122,430       122,430         

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 48,600         41,820         90,420           

สวนที่ 3 

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2560) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัย  การอาชีพสตึก

ผลผลิต โครงการ
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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 2560) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

แผนกวิชาชางกลโรงงาน 186,840       50,430         237,270         

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 111,300       33,170         144,470         

แผนกวิชาการบัญชี 131,880       31,310         163,190         

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 80,000         80,000           

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

   คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) 500,000       500,000         

คาไฟฟา 423,000       423,000         

คาน้ําประปา 15,000         15,000           

คาโทรศัพท 15,000         15,000           

คาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเน็ต 35,000         35,000           

คาจัดเก็บขยะมูลฝอย 12,000         12,000           

งบลงทุน 29,480,000   29,480,000     29,480,000            

ครุภัณฑ 1,760,000    1,760,000       

 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 1,760,000     1,760,000       

สิ่งกอสราง 27,720,000   -              27,720,000     

 - อาคารปฏิบัติการเอนกประสงคพรอมครุภัณฑ พื้นที่ไมต่ํากวา 3,000 27,720,000   27,720,000     

งบอุดหนุน 7,500          15,000         -              22,500           10,379,100   270,000       4,342,560     14,991,660   4,655,305    15,014,160            

คาตอบแทน -              8,852,718    270,000       9,122,718    1,339,355    

เงินเดือนครูตางชาติ 270,000       270,000       

เงินเดือนลูกจางชั่วคราว 3,837,488     3,837,488    541,167       4,378,655                 

คาครองชีพลูกจางชั่วคราว 859,018       859,018       

คาสอนเกินภาระงาน 2,597,812     2,597,812    498,188       3,096,000                 

คาธุรการผูบริหาร 186,000       186,000       

คาธุรการลูกจางชั่วคราว 1,372,400     1,372,400    

คาตอบแทนสอนเทียบโอนประสบการณ 300,000       

  คาใชสอย 320,382       320,382       3,315,950    

เงินสมทบประกันสังคมลูกจางชั่วคราว 220,382       220,382       

วัสดุกอสราง 100,000       100,000       

จัดหาครุภัณฑแผนกวิชา 3,315,950    

  คาวัสดุ 7,500          15,000         22,500           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 2560) 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. 7,500           7,500            

 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปวส. 15,000         15,000           

งบรายจายอื่น 2,742,400    2,742,400       2,742,400    2,742,400              

 - คาใชจายโครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600       189,600         189,600       

 - คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน 176,400       176,400         176,400       

 - คาใชจายโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนา 230,000       230,000         230,000       

คุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน

(งบ อศจ..)

 - คาใชจายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารย 165,000       165,000         165,000       

 - คาใชจายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสราง 824,000       824,000         824,000       

เพื่อชุมชน

 - คาใชจายโครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา 70,000         70,000           70,000         

 - คาใชจายโครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 30,300         30,300           30,300         

 - คาใชจายโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 290,000       290,000         290,000       

 - คาใชจายโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาฯ 20,000         20,000           20,000         

 - คาใชจายโครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาฯ 66,000         66,000           66,000         

 - โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อผลสัมฤทธิ์ 10,000         10,000           10,000         

 - โครงกาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ICT (Fix it center) 492,800       492,800         492,800       

 - โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตร 178,300       178,300         178,300       

 สํารองฉุกเฉิน

ฉุกเฉิน

 สํารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่

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

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ีใชจาย ที่ใช
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

รวมเปน

เงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ

1 งานตามภาระงานประจํา

1.1 งบดําเนินงาน 11,895,309 11,895,309

1.2 งบลงทุน 29,480,000 29,480,000

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลแบบที่ 1 งานพัสดุ 1,760,000 1,760,000

อาคารเอนกประสงคพรอมครุภัณฑ งานพัสดุ 27,720,000 27,720,000

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 9,542,519 9,542,519

 - โครงการพัฒนาสถานศึกษา 4 ฝาย บริหารทรัพยากร/

แผนงาน/พัฒนา/วิชากร

3,804,774 3,804,774

 - โครงการจัดหาครุภัณฑประจําแผนกวิชา แผนกวิชา 3,315,950 3,315,950

 - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน งานกิจกรรมฯ 2,421,795 2,421,795

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 2,742,400 2,742,400

3.1 โครงการ เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน แผนกวิชามัญฯ 290,000 290,000

3.2 โครงการเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ งานสงเสริมฯ 115,000 115,000

3.3 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี งานทวิภาคีฯ 30,300 30,300

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน

ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560

วิทยาลัย การอาชีพสตึก    จังหวัด  บุรีรัมย

หนวย : บาท
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ีใชจาย ที่ใช
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560

3.4 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนา โครงการพิเศษ 230,000 230,000

3.5 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาฯ งานหลักสูตร 20,000 20,000

3.6 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู 

คณาจารย

บุคลากร 50,000 50,000

3.7 โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา วิชาการ 10,000 10,000

3.8 โครงการนจัดการศึกษารวมหลักสูตรอาชีวศึกษา วิชาการ 178,300 178,300

3.9 โครงการ จัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

แผนกวิชาชางเชื่อมฯ 66,000 66,000

3.10 โครงการ ศูนยฝกอาชีพเพื่อชุมชน (Fix it center) งานโครงการพิเศษฯ 492,800 492,800

3.11 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูฯ บุคลากร 176,400 176,400

3.12 โครงการ ลดปญหาการออกกลางคันฯ งานครูที่ปรึกษา 70,000 70,000

3.13 โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา วิชาการ 189,600 189,600

3.14 โครงการอาชีวะพัฒนา โครงการพิเศษ 824,000 824,000

4 โครงการพิเศษ (ไมใชเงิน สอศ./สถานศึกษา)

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

ประจําปงบประมาณ  

2560 



109  - 85  - 104  - 298  - 80  - 109  - 85  - 274  -

102  - 79  - 77  - 258  - 80  - 102  - 79  - 261  -

22  - 25  - 21  - 68  - 20  - 22  - 25  - 67  -

40  - 38  - 38  - 116  - 40  - 40  - 38  - 118  -

50  - 47  - 59  - 156  - 40  - 50  - 47  - 137  -

323  - 274  - 299  - 896  - 260  - 323  - 274  - 857  -

107  - 100  - 114  - 321  - 100  - 107  - 100  - 307  -

114  - 73  - 76  - 263  - 80  - 114  - 73  - 267  -

221  - 173  - 190  - 584  - 180  - 221  - 173  - 574  -

544  - 447  - 489  - 1480  - 440  - 544  - 447  - 1431  -

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 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน
ภาคเรียน  1/2560

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ภาคเรียนที่ 2/2559
ป 1 ป 2

ปกติ

ป 3 รวม

สาขางานการบัญชี

ปกติ ทวิภาคี ทวิภาคี



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

 - 35  - 32  - 67  - 40  - 35  - 75

 - 44  - 49  - 93  - 20  - 44  - 64

 - 7  - 8  - 15  - 20  - 7  - 27

 - 19  - 45  - 64  - 40  - 19  - 59

 - 27  - 38  - 65  - 10  - 27  - 37

 - 132  - 172  - 304  - 130  - 132  - 262

43 31 53 19 96 50 20 20 43 31 63 51

7 30 28 27 35 57 20 20 7 30 27 50

50 61 81 46 131 107 40 40 50 61 90 101

50 193 81 218 131 411 40 170 50 193 90 363รวมทั้งสิ้น

ป2 รวม

รวม

รวม

สาขางานไฟฟากําลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขางานเทคนิคยานยนต

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

ขอมูลแผนการรับนักศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน
ป1 ป2 รวม ป1

สาขางานเครื่องมือกล

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขางานการบัญชี

ภาคเรียนที่ 1/2560ภาคเรียนที่ 2/2559

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม



ป1 ป2 รวม ป1 ป2 รวม

11 19 30 20 11 31

10 15 25 20 10 30

0 0 0 20 0 20

21 34 55 60 21 81

15 19 34 20 15 35

13 34 47 20 13 33

28 53 81 40 28 68

49 87 136 100 49 149

รวม

สาขางานการบัญชี

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

รวมทั้งสิ้น

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขางานเทคนิคยานยนต

สาขางานไฟฟากําลัง

รวม

ขอมูลแผนการรับนักศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนประสบการณ

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน

ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 1/2560



ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 1/2560

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 2560

หลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ (สําหรับประชาชนทั่วไป)



คาราวานแกจน  -  -  -

รวมมือผลิตกําลังคน  -  -  -

สรางผูประกอบการตอยอด  -  -  -

ศูนยบมเพาะ  - 150 150

Fix it  - 600 600

แกปญหาความยากจน  -  -  -

รวมกับหนวยงานอื่น ๆ  -  -  -

รวม  - 750 750

ขอมูลแผนการรับนักศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2560

โครงการ/หลักสูตรพิเศษ

รวมหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 1/2560



ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 1/2560

200 ชม. ขึ้นไป  -   -   -

151-199 ชม.  -  -  -

121-150 ชม.  -  -  -

76-120 ชม.  -  -  -

61-75 ชม. 150 150 300

30-60 ชม. 200 200 400

ต่ํากวา 30 ชม. 200 200 400

รวม 550 550 1,100

หลักสูตรระยะสั้น สําหรับประชาชนทั่วไป
รวมวิชาชีพระยะสั้น

ขอมูลแผนการรับนักเรียน  นักศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2560

หลักสูตรระยะสั้น สําหรับประชาชนทั่วไป



ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคเรียนที่ 1/2560

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 2560

หลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม/ประถม)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ประจําปงบประมาณ  

2560 



แผนการจัดสรรงบประมาณ 
ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 4 กลุม 

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป ประจําปงบประมาณ 2560 
จํานวนนักเรียน นักศึกษา  ปวช. 2/2559  จํานวน 1,480  คน 
           1/2560  จํานวน  1,431  คน 
ประมาณการรายรับ  1,382,725 บาท 

ประเภทกิจกรรม 
การจัดสรร
งบประมาณ 

จํานวน
นักศึกษา 

รวม
งบประมาณ

ที่ไดรบั 
ระยะเวลาดําเนินการ 

1. กิจกรรมวิชาการ 
   (ภายใตองคการวิชาชีพ) 
 

100 
100 

1,480 
1,431 

148,000 
143,100 

ภาคเรียนที่ 2/2559 
ภาคเรียนที่ 1/2560 

รวม 291,100  
2. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  (ภายใตองคการวิชาชีพ) 
 2.1 กิจกรรมลูกเสือ    
 2.2  กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

100 
100 

1,480 
1,431 

148,000 
143,100 

ภาคเรียนที่ 2/2559 
ภาคเรียนที่ 1/2560 

รวม 291,100  
3. กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
นักเรียน นักศึกษา ของแผนกวิชา 
 

150 
150 

1,480 
1,431 

222,000 
214,650 

ภาคเรียนที่ 2/2559 
ภาคเรียนที่ 1/2560 

รวม 436,650  
4. กิจกรรมคอมพิวเตอร  
   (อินเตอรเน็ตในหลักสูตรปกติ) 

125 
125 

1,480 
1,431 

185,000 
178,875 

ภาคเรียนที่ 2/2559 
ภาคเรียนที่ 1/2560 

                                         รวม   363,875  
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,382,725  

 
หมายเหตุ 1.  จํานวนนักเรียน ปวช. 2/2559   = 1,480 
              1/2560   = 1,431 
  2.  ประมาณรายรับ 1,480 x 475 บาท = 703,000 
                1,431 x 475 บาท =  679,725  



งบประมาณ รวม

จํานวนนักเรียน นักศึกษา

2/2559  ระดับ ปวช. จํานวน 1,480  คน

1/2560  ระดับ ปวช.  จํานวน 1,431  คน

1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

1.1 กิจกรรมวิชาการ

1 โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินองคการมาตรฐานดีเดน องคการนักวิชาชีพ 23,985

ในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2560

2 โครงการงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับสถาน 6,040

ศึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจําปการศึกษา 2560

3 โครงการจัดทําแผนการพัฒนาองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับ 50,200

สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก ประจําปการศึกษา 2560

4 โครงการการจัดนิทรรศการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 18,000

วิทยาลัยการอาชีพสตึก ประจําปการศึกษา 2560

5 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งนายกองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง 2,720

ประเทศไทย ปการศึกษา 2560

รวมขอ 1.1 100,945

1.2 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

1 โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 1,200

2 โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา (สวดมนต) 1/2560 5,000

3 โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา (สวดมนต) 2/2560 3,360

4 โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา การตอบปญหา 360

ธรรมะ "ทางกาวหนา" ครั้งที่ 40 ประจําปการศึกษา 2560

5 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ยิ้ม ไหว ทักทาย ประจําป 2560 360

6 โครงการวันปยมหาราช ประจําป 2560 1,500

7 โครงการกิจกรรมวันพอแหงชาติ "5 ธันวาคม มหาราช" ประจําปการศึกษา 2560 10,000

8 โครงการกิจกรรมวันพอแหงชาติ "5 ธันวาคม มหาราช" / รวมกับอําเภอ 1,000

9 โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 8,000

10 โครงการวันไหวครู ประจําปการศึกษา 2560 50,000

11 โครงการวันแมแหงชาติ ประจําป 2560 9,000

12 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต 1,000

พระบรมราชินนาถ "12สิงหา มหาราชินี" ประจําปการศึกษา 2560

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ประจําปงบประมาณ 2560

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

จํานวนนักเรียน นักศึกษา

กิจกรรม/โครงการ



งบประมาณ รวม

13 โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ประจําป 2560 1,500

14 โครงการประกอบพิธีถวายราชสดุดี นําลูกเสือวิสามัญบําเพ็ญประโยชน เนื่องใน 2,000

"วันวชิราวุธ" ประจําป 2560

15 โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ "ประดับแถบ 2 สี" ประจําปการศึกษา 2560 4,000

16 โครงการประดับแถบ 3 สี ประจํากองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 12,000

17 โครงการเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา 6,000

อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2560

18 โครงการเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา 22,000

อาชีวศึกษา ระดับพื้นที่การศึกษา ประจําปการศึกษา 2560

19 โครงการเขารวมคายพักแรมและชุมนุมลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 100,000

ประจําปการศึกษา 2560

20 โครงการกิจกรรมเขาคายพักแรมและชุมนุมลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษาระดับชาติ 50,000

ประจําป 2560

21 โครงการ DAY CAMP ลูกเสือวิสามัญ 360

22 โครงการกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาและมอบอุปกรณลูกเสือฯ ของนักศึกษาเทียบโอน 1,500

ความรูและประสบการณ ประจําปการศึกษา 2560

23 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ประจําปการศึกษา 2560 50,000

รวมขอ 1.2 340,140

1.3 กิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ

1 โครงการกีฬาปรองดอง สานสัมพันธพี่นอง วิทยาลัยการอาชีพสตึก 10,000

2 โครงการแขงขันกีฬาภายในวิทยาลัยการอาชีพสตึก ประจําปการศึกษา 2560 40,000

3 โครงการแขงขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2560 120,000

4 โครงการแขงขันกีฬาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2560 100,000

5 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2560 70,000

6 โครงการแขงขันกีฬานักศึกษาเทียบโอนความรูและประสบการณ ประจําปการศึกษา2560 2,000

รวมขอ 1.3 342,000

1.4 กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําปการศึกษา 2560 360

2 โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา 2,000

(ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเพื่อแมของแผนดิน) นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ ป 2560

3 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเพื่อแมของแผนดิน เนื่องในวันแมแหงชาติ ป 2560 360

4 โครงการ Big Cleaning Day ประจําป 2560 2,000

รวมขอ 1.4 4,720

กิจกรรม/โครงการ



งบประมาณ รวม

1.5 กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

1 โครงการวันลอยกระทง ประจําปการศึกษา 2560 20,000

2 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต สรงน้ําพระ รดน้ําขอพรผูใหญ 10,710

ประจําปการศึกษา 2560

3 โครงการวันมาฆบูชา ประจําป 2560 1,500

4 โครงการวันวิสาขบูชา ประจําป 2560 3,800

5 โครงการวันอาสาฬหบูชา  ประจําป 2560 4,500

6 โครงการวันอาสาฬหบูชา และประเพณีแหเทียนวันเขาพรรษา รวมกับชุมชน/เทศบาล 5,000

ประจําปการศึกษา 2560

7 โครงการแขงขันเรือยาว ประจําป 2559 10,000

รวมขอ 1.5 55,510

รวมขอ 1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 843,315

2 แผนการจัดกิจกรรมทั่วไป

2.1  งานสวัสดิการ  นักเรียน  นักศึกษา

1 โครงการรณรงครักปลอดภัยในวัยรุน และการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 5,000

โรคเอดสใหกับนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560

2 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสตึก 2,000

ประจําปการศึกษา 2560

3 โครงการรณรงคเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  ปการศึกษา 2560 2,000

4 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ประจําปการศึกษา 2560 12,000

5 โครงการปรับปรุงและซอมแซมโรงอาหาร ประจําปการศึกษา 2560 20,000

รวมขอ 2.1 41,000

2.2  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

1 โครงการปจฉิมนิเทศและอําลาสถานศึกษา  ผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 10,635

2 โครงการมหกรรมถนนอาชีพ Road Show แนะแนวการศึกษาตอ ปการศึกษา 2560 63,210

3 โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 58,000

4 โครงการสงเสริมความรูเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงาน 2,000

5 โครงการแนะแนวนักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 48,750

6 โครงการปฐมนิเทศและทําสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สําหรับผูกูยืม 5,525

ประจําปการศึกษา 2560

7 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 132,850

8 โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 1,000

9 โครงการประชุมสัมมนาเครือขายครูแนะแนว รวมกับ สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม  -

ศึกษา เขต 4

กิจกรรม/โครงการ



งบประมาณ รวม

10 โครงการระดมทุนการศึกษาพัฒนานักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก 4,335

ประจําปการศึกษา 2560

11 โครงการจัดปรับปรุงหองสํานักงานแนะแนวฯ ประจําป 2560 2,500

รวมขอ 2.2 328,805

2.3  งานครูที่ปรึกษา

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา 26,740

2 โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีว 30,000

ศึกษา ประจําปการศึกษา 2560

3 โครงการประชุมเครือขายผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปญหาการออกกลางคัน 28,310

ประจําปการศึกษา 2560

4 โครงการจัดทําแฟมประวัติ Stuk - Portfolio (แฟมคนดีศรีสตึก) 9,300

5 โครงการโฮมรูมนักเรียน นักศึกษา  -

รวมขอ 2.3 94,350

2.4  งานปกครอง 

1 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 1,500

2 โครงการตรวจสารเสพติดเพื่อพัฒนาเปนสถานศึกษาสีขาว ประจําปการศึกษา 2560 70,000

3 โครงการผูใหญบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2560 7,800

4 โครงการสรางเครือขายภูมิคุมกันยาเสพติด 1 ตํารวจ 1 วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 5,000

5 โครงการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสตึกเปนวิทยาลัยคุณธรรม 20,000

6 โครงการเตรียมความพรอมรับการนิเทศติดตามการดําเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม 8,000

7 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาเพ่ือลดปญหา 25,000

การออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

8 โครงการเฝาระวังจุดเสี่ยง เพื่อปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 6,500

รวมขอ 2.4 143,800

2.5  งานโครงการพิเศษ

1 โครงการอาชีวะอาสาเคลื่อนที่เพ่ือประชาชน ประจําปงบประมาณ 2560 10,000

2 โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ (9 แผนกวิชา) 90,000

3 โครงการ Open House ประจําปการศึกษา 2559 70,000

รวมขอ 2.5 170,000

กิจกรรม/โครงการ



รวมขอ 2 แผนการจัดกิจกรรมทั่วไป 777,955

รวมทั้งสิ้น (ขอ 1 + ขอ 2 ) 1,621,270

3 กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษา ของแผนกวิชา

ภาคเรียนที่ 2/2559  (150 x 1,480 คน) 222,000

ภาคเรียนที่ 1/2560  (150 x 1,431 คน) 214,650

รวมขอ 3 กิจกรรมศึกษาดูงาน 436,650

4 กิจกรรมคอมพิวเตอร (อินเตอรเน็ตในหลักสูตรปกติ)

ภาคเรียนที่ 2/2559  (125 x 1,480 คน) 185,000

ภาคเรียนที่ 1/2560  (125 x 1,431 คน) 178,875

รวมขอ 4 กิจกรรมคอมพิวเตอร 363,875

2,421,795รวมทั้งสิ้น (ขอ 1+ ขอ2+ ขอ3+ ขอ4)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาสถานศึกษา 4 ฝาย 

ประจําปงบประมาณ  

2560 



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุ

ฝายแผนงานและความรวมมือ

1 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ต.ค.59-ก.ย.60 10,965 งานประกันฯ

2559

2 โครงการนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ต.ค.59-ก.ย.60 6,365 งานประกันฯ

ประจําปการศึกษา 2559

3 โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภาย ต.ค.59-ก.ย.60 10,600 งานประกันฯ

ในโดยตนสังกัด

4 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 ต.ค.59-ก.ย.60 14,665 งานวางแผนฯ

5 โครงการสัมมนาสถานประกอบการเพื่อพัฒนาความรวมมือ ต.ค.59-ก.ย.60 23,600 งานความรวมมือ

ในการจัดการอาชีวศึกษา  ประจําปการศึกษา 2560

6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน ต.ค.59-ก.ย.60 15,000 งานวิจัยฯ

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2560

7 โครงการสรางศูนยการศึกษาเรียนรู เทคโนโลยี นวัตกรรม ต.ค.59-ก.ย.60 100,000 งานวิจัยฯ

สิ่งประดิษฐ ประจําปการศึกษา 2560

8 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาดานการทําวิจัย ต.ค.59-ก.ย.60 40,000 งานวิจัยฯ

โครงงาน โครงการ ประจําปการศึกษา 2560

9 โครงการเผยแพรการจัดนิทรรศการผลงาน นวัตกรรม สิ่งประ ต.ค.59-ก.ย.60 10,000 งานวิจัยฯ

ดิษฐ สุชุมชน ประจําปการศึกษา 2560

10 โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ต.ค.59-ก.ย.60 20,000 งานสงเสริมฯ

กลมธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 2560

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ ประจําปการศึกษา ต.ค.59-ก.ย.60 11,505 งานสงเสริมฯ

2560

12 โครงการบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ต.ค.59-ก.ย.60 10,355 งานสงเสริมฯ

สูมาตรฐานสากล ประจําปการศึกษา 2560

13 โครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการของธุรกิจฯ ต.ค.59-ก.ย.60 2,300 งานสงเสริมฯ

ประจําปการศึกษา 2560

รวม (ฝายแผนงาน) 275,355

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ 2560



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุ

ฝายบริหารทรัพยากร

1 โครงการพิธีรับใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ต.ค.59-ก.ย.60 20,000 งานทะเบียน

ประจําปการศึกษา 2559

2 โครงการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม ต.ค.59-ก.ย.60 7,788 งานทะเบียน

ประจําปการศึกษา 2560

3 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธรายงานจํานวนการรับสมัคร ต.ค.59-ก.ย.60 5,000 งานทะเบียน

นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2559

4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต.ค.59-ก.ย.60 500,000 งานบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

5 โครงการวารสารประชาสัมพันธวิทยาลัยการอาชีพสตึก ต.ค.59-ก.ย.60 60,000 งานประชาสัมพันธ

6 โครงการออกประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียน ต.ค.59-ก.ย.60 5,000 งานประชาสัมพันธ

นักศึกษา ปงบประมาณ 2560

7 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีสูความเปนเลิศทางการ ต.ค.59-ก.ย.60 1,500,000 งานอาคารสถานท่ี

ศึกษา

8 โครงการสถานศึกษาพอเพียง ประจําปการศึกษา 2560 ต.ค.59-ก.ย.60 50,000 บริหารทรัพยากร

2,147,788

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ 2560

รวม (ฝายบริหารทรัพยากร)



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุ

ฝายวิชาการ

1 โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู มุงสมรรถนะอาชีพ ต.ค.59-ก.ย.60 20,000 งานหลักสูตร

และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประจําปการศึกษา 2560 

2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม ต.ค.59-ก.ย.60 23,126 งานหลักสูตร

อาเซียนสําหรับบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจําปงบประมาณ 2560

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเปดอาชีพในสถาน ต.ค.59-ก.ย.60 21,000 งานหลักสูตร

ประกอบการ ประจําปการศึกษา 2560

ประจําปงบประมาณ 2560

4 โครงการนิเทศแผนกวิชา ประจําปการศึกษา 2559 ต.ค.59-ก.ย.60 4,750 งานหลักสูตร

ประจําปงบประมาณ 2560

5 โครงการจัดทําแผนการเรียน วิทยาลัยการอาชีพสตึก ต.ค.59-ก.ย.60 765 งานหลักสูตร

ประจําปการศึกษา 2559

6 โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการดานภาษาตาง ต.ค.59-ก.ย.60 148,800 งานหลักสูตร

ประเทศและกลุมอาชีพ

7 โครงการอบรมภาษาญี่ปุนอาเซียน ต.ค.59-ก.ย.60 20,000 งานหลักสูตร

8 โครงการเพิ่มศักยภาพผูเรียนสูมาตรฐานวิชาชีพ ต.ค.59-ก.ย.60 8,690 งานหลักสูตร

9 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2560 ต.ค.59-ก.ย.60 27,000 งานหลักสูตร

10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนความรูประสบการณ ต.ค.59-ก.ย.60 2,500 งานหลักสูตร เทียบโอน

11 โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู แบบฐานสมรรถนะ ต.ค.59-ก.ย.60 29,990 งานหลักสูตร เทียบโอน

โดยใชโครงงานเปนฐานดวยวิธีเทียบโอนความรูและ

ประสบการณ ประจําปการศึกษา 2560

12 โครงการพัฒนาระบบงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ต.ค.59-ก.ย.60 12,535 งานหลักสูตร เทียบโอน

เทียบโอนความรูและประสบการณ ประจําปงบประมาณ 2560

13 โครงการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาเทียบโอนความรูและ ต.ค.59-ก.ย.60 20,000 งานหลักสูตร เทียบโอน

ประสบการณประจําปการศึกษา 2559 

 ประจําปงบประมาณ 2560

14 โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล ต.ค.59-ก.ย.60 10,500 งานวัดผล

 ประจําปการศึกษา 2559

15 โครงการ Pre-V-NET ประจําปการศึกษา 2559 ต.ค.59-ก.ย.60 5,155 งานวัดผล

16 โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ต.ค.59-ก.ย.60 5,000 งานวัดผล

V-NET ปการศึกา 2559

17 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2559 ต.ค.59-ก.ย.60 8,365 งานวัดผล

18 โครงการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ต.ค.59-ก.ย.60 12,365 งานวัดผล

ประจําปการศึกษา2559

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ 2560



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุ

ฝายวิชาการ

19 โครงการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ต.ค.59-ก.ย.60 14,370 งานวัดผล

ประจําปการศึกษา2559

20 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาเทียบโอนความรูและ ต.ค.59-ก.ย.60 5,930 งานวัดผล

และประสบการณ ประจําปการศึกษา 2559

21 โครงการประเมินเบื้องตนกลุมนักศึกษาเทียบโอนความรูและ ต.ค.59-ก.ย.60 10,000 งานวัดผล

ประสบการณ ประจําปการศึกษา 2559

22 โครงการแนะแนวการฝกอาชีพใหนักศึกษาที่จะออกฝกในสถาน ต.ค.59-ก.ย.60 2,000 งานทวิภาคี

ประกอบการ ประจําปการศึกษา 2560

23 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ต.ค.59-ก.ย.60 2,235 งานทวิภาคี

ระบบปกติ ประจําปการศึกษา 2560

24 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ต.ค.59-ก.ย.60 6,760 งานทวิภาคี

ระบบทวิภาคี ประจําปการศึกษา 2560

25 โครงการสงนักศึกษาออกฝกอาชีพในสถานประกอบการ ต.ค.59-ก.ย.60 8,080 งานทวิภาคี

ประจําปการศึกษา 2560 

26 โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพใน ต.ค.59-ก.ย.60 45,960 งานทวิภาคี

สถานประกอบการ ประจําปการศึกษา 2560

27 โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ต.ค.59-ก.ย.60 2,520 งานทวิภาคี

ระบบปกติ ประจําปการศึกษา 2560

28 โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ต.ค.59-ก.ย.60 1,460 งานทวิภาคี

ระบบทวิภาคี ประจําปการศึกษา 2560

29 โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรม ต.ค.59-ก.ย.60 25,000 งานสื่อ

คอมพิวเตอรโดยโปรแกรม Camtasia Studio และ Sagit

30 โครงการพัฒนางานสื่อการเรียนการสอน ปงบประมาณ 2560 ต.ค.59-ก.ย.60 25,800 งานสื่อ

31 โครงการกิจกรรมสัปดาหหองสมุด ประจําปการศึกษา 2560 ต.ค.59-ก.ย.60 5,000 งานวิทยบริการ

32 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในหองสมุด ต.ค.59-ก.ย.60 24,000 งานวิทยบริการ

ประจําปการศึกษา 2560

33 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ต.ค.59-ก.ย.60 100,000 งานวิทยบริการ

(หนังสือ + สื่อโสตอิเล็กทรอนิกส) ประจําปการศึกษา 2560

34 โครงการถาไมเปดอานแลวจะรูไดอยางไร  ต.ค.59-ก.ย.60 1,000 งานวิทยบริการ

ประจําปการศึกษา 2560

35 โครงการอานครบ จบแน ต.ค.59-ก.ย.60 1,000 งานวิทยบริการ

36 โครงการพัฒนาฝายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 ต.ค.59-ก.ย.60 30,000 ฝายวิชาการ

626,631รวม (ฝายวิชาการ)



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ

แผนกวิชา

แผนกวิชาการบัญชี

1 โครงการซอมแซมครุภัณฑ แผนกวิชาการบัญชี ต.ค.59-ก.ย.60 35,000 แผนกวิชาการบัญชี

2 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม เปดโลกกวางสู ต.ค.59-ก.ย.60 70,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

อาเซียน แผนกวิชาการบัญชี ประจําปการศึกษา 2560

3 โครงการสานสัมพันธวันปใหม 2560 แผนกวิชาการบัญชี ต.ค.59-ก.ย.60 10,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังฝกประสบการณวิชาชีพ ต.ค.59-ก.ย.60 300 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

5 โครงการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญภายนอกใหความรูดานวิชาชีพ ต.ค.59-ก.ย.60 2,500 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

แผนกวิชาการบัญชี ประจําปงบประมาณ 2560

6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี ต.ค.59-ก.ย.60 500 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

7 โครงการ Big cleaning Day ต.ค.59-ก.ย.60 500 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

8 โครงการสานสายใยจากใจนองสูพี่ Goodbye Senior ต.ค.59-ก.ย.60 4,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

ประจําปการศึกษา 2560 แผนกวิชาการบัญชี

9 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย แผนกวิชาการบัญชี ต.ค.59-ก.ย.60 10,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

ประจําปการศึกษา 2560 

35,000

แผนกวิชาชางยนต

1 โครงการพัฒนาสถานท่ีการเรียนการสอนในรายวิชาการบํารุง ต.ค.59-ก.ย.60 80,000 แผนกวิชาชางยนต

รักษารถยนต แผนกวิชาชางยนต ปการศึกษา 2560

2 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา ต.ค.59-ก.ย.60 4,200 แผนกวิชาชางยนต เรียนฟรี

แผนกวิชาชางยนต ปการศึกษา 2560

3 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ต.ค.59-ก.ย.60 1,600 แผนกวิชาชางยนต เรียนฟรี

แผนกวิชาชางยนต ปการศึกษา 2560

4 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา ต.ค.59-ก.ย.60 10,000 แผนกวิชาชางยนต เรียนฟรี

ชางยนต ปการศึกษา 2560

5 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักศึกษาใหม ต.ค.59-ก.ย.60 30,500 แผนกวิชาชางยนต เรียนฟรี

แผนกวิชาชางยนต ปการศึกษา 2560

6 โครงการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรูโลกอาชีพในสถานประกอบ ต.ค.59-ก.ย.60 15,500 แผนกวิชาชางยนต เรียนฟรี

การของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางยนต ปการศึกษา 60

80,000

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ 2560

รวมยอดแผนกวิชาการบัญชี

รวมยอดแผนกวิชาชางยนต



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ

แผนกวิชาชางกลโรงงาน

1 โครงการซอมบํารุงครุภัณฑแผนกวิชาชางกลโรงงาน ต.ค.59-ก.ย.60 30,000 แผนกวิชาชางกลโรงงาน

2 โครงการพัฒนาแผนกวิชาชางกลโรงงานสูความเปนเลิศ ต.ค.59-ก.ย.60 300,000 แผนกวิชาชางกลโรงงาน

ประจําปการศึกษา 2560

3 โครงการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญภายนอกมาใหความรู ต.ค.59-ก.ย.60 3,000 แผนกวิชาชางกลโรงงาน เรียนฟรี

แผนกวิชาชางกลโรงงาน

4 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวยสาขาวิชาชางกลโรงงาน ต.ค.59-ก.ย.60 10,000 แผนกวิชาชางกลโรงงาน เรียนฟรี

5 โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานชางกลโรงงาน ต.ค.59-ก.ย.60 15,005 แผนกวิชาชางกลโรงงาน เรียนฟรี

6 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาใหม เปดโลกกวางสูเสนทางการ ต.ค.59-ก.ย.60 36,000 แผนกวิชาชางกลโรงงาน เรียนฟรี

เรียนรู สูประตูอาเซียน แผนกวิชาชางกลโรงงาน

7 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เปดโลกกวางสูเสนทาง ต.ค.59-ก.ย.60 46,000 แผนกวิชาชางกลโรงงาน เรียนฟรี

การเรียนรู ระดับชั้น ปวช.2,3 แผนกวิชาชางกลโรงงาน

330,000

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

1 โครงการซอมบํารุงครุภัณฑแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ป 2560 ต.ค.59-ก.ย.60 30,000 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

2 โครงการพัฒนาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานสูความเปนเลิศ ป 2560 ต.ค.59-ก.ย.60 30,000 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

3 โครงการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญภายนอกมาใหความรู ต.ค.59-ก.ย.60 3,000 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เรียนฟรี

4 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวยสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ต.ค.59-ก.ย.60 10,000 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เรียนฟรี

60,000

แผนกวิชาไฟฟากําลัง

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนกวิชาไฟฟากําลัง ประจําป ต.ค.59-ก.ย.60 160,000 แผนกวิชาไฟฟากําลัง

งบประมาณ 2560

2 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาไฟฟากําลัง ประจําป ต.ค.59-ก.ย.60 10,000 แผนกวิชาไฟฟากําลัง เรียนฟรี

งบประมาณ 2560

3 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพควบคุมสาขางานติดตั้งไฟฟา ต.ค.59-ก.ย.60 11,000 แผนกวิชาไฟฟากําลัง เรียนฟรี

ภายในอาคาร แผนกวิชาไฟฟากําลัง ประจําปงบประมาณ 2560

4 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเปดโลกกวางสูเสนทาง ต.ค.59-ก.ย.60 15,000 แผนกวิชาไฟฟากําลัง เรียนฟรี

การเรียนรูแผนกวิชาไฟฟากําลัง ประจําปงบประมาณ 2560

5 โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ต.ค.59-ก.ย.60 10,000 แผนกวิชาไฟฟากําลัง เรียนฟรี

ภาคเรียนที่ 1/2560 และ ภาคเรียนที่ 2/2560

6 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาไฟฟากําลัง ต.ค.59-ก.ย.60 20,000 แผนกวิชาไฟฟากําลัง เรียนฟรี

160,000

รวมยอดแผนกวิชาชางกลโรงงาน

รวมยอดแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

รวมยอดแผนกวิชาไฟฟากําลัง



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

1 โครงการพัฒนาแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ ประจําป 2560 ต.ค.59-ก.ย.60 30,000 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

2 โครงการซอมแซมครุภัณฑแผนกวิชาชางเชื่อม ประจําป 2560 ต.ค.59-ก.ย.60 15,000 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

3 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพชางเชื่อมโลหะ ต.ค.59-ก.ย.60 10,000 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ เรียนฟรี

4 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาใหม เปดโลกกวางสูเสนทางการ ต.ค.59-ก.ย.60 13,000 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ เรียนฟรี

เรียนรู สูประตูอาเซียน แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

45,000

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ซอมบํารุงเครื่อง ต.ค.59-ก.ย.60 45,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร

2 โครงการ Big Cleaning Day แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ต.ค.59-ก.ย.60 2,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

ครั้งที่ 1

3 โครงการ Big Cleaning Day แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ต.ค.59-ก.ย.60 2,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

ครั้งที่ 2

4 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกโดยผูเชี่ยวชาญดานวิชาชีพแผนก ต.ค.59-ก.ย.60 3,325 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวยวิทยาลัยฯ เพื่อคัด ต.ค.59-ก.ย.60 2,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

เลือกเปนตัวแทนเขารวมแขงขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ประจําปการศึกษา 2560 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

6 โครงการผูกแขนรับขวัญสานสัมพันธนองพี่ไอทีคอมพิวเตอร ต.ค.59-ก.ย.60 6,675 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

ประจําปการศึกษา 2560

7 โครงการพี่สอนนอง (ใหความรู Adobe Photoshop CS6) ต.ค.59-ก.ย.60 5,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2560

8 โครงการสรางความสามัคคีในหมูคณะ (นองพี่แผนกวิชาคอมฯ) ต.ค.59-ก.ย.60 6,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

9 โครงการทัศนศึกษานักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร ต.ค.59-ก.ย.60 24,350 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

 ธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2560

10 โครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา ต.ค.59-ก.ย.60 26,350 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

 คอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2560

45,000

รวมยอดแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

รวมยอดแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

1 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกใหความรู ดานเทคโนโลยี ต.ค.59-ก.ย.60 3,000 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส เรียนฟรี

ดานอิเล็กทรอนิกส

2 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกทดสอบมาตรฐานวิชาชีพอิเล็ก ต.ค.59-ก.ย.60 1,000 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส เรียนฟรี

ทรอนิกส

3 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส ต.ค.59-ก.ย.60 10,000 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส เรียนฟรี

4 โครงการอิเล็กทรอนิกสอาสาสรางมูลคาแกชุมชน แผนกวิชาอิเล็กฯ ต.ค.59-ก.ย.60 10,000 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส เรียนฟรี

5 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักศึกษาใหม ต.ค.59-ก.ย.60 27,000 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส เรียนฟรี

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส และ ปวช.2,3

 -

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

1 โครงการวันคริสตมาส Merry Christmas and happy new ต.ค.59-ก.ย.60 12,000 แผนกวิชาสามัญฯ เรียนฟรี

year 2017

2 โครงการภาษาสูอาเซียน ต.ค.59-ก.ย.60 10,000 แผนกวิชาสามัญฯ เรียนฟรี

3 โครงการสัปดาหวันวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560 ต.ค.59-ก.ย.60 10,000 แผนกวิชาสามัญฯ เรียนฟรี

4 โครงการวันสุนทรภู ต.ค.59-ก.ย.60 8,000 แผนกวิชาสามัญฯ เรียนฟรี

5 โครงการวันภาษาไทย ต.ค.59-ก.ย.60 8,000 แผนกวิชาสามัญฯ เรียนฟรี

755,000รวมยอดท้ังหมดทุกแผนกวิชา

รวมยอดแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุฝกแผนกวิชา 

2/2559 

ปวช. 



ที่ แผนกวิชา(สาขางาน) จํานวนนักเรียน ไดรับการจัดสรรจํานวนเงิน หมายเหตุ

1 ยานยนต 298 107,280 298x360

2 ไฟฟากําลัง 116 41,760 116x360

3 อิเล็กทรอนิกส 156 56,160 156x360

4 เชื่อมโลหะ 68 24,480 68x360

5 เครื่องมือกล 258 92,880 258x360

6 เทคนิคพื้นฐาน 323 67,830 323x210

7 การบัญชี 321 67,410 321x210

8 คอมพิวเตอรธุรกิจ 263 55,230 263x210

9 สามัญสัมพันธ  - 40,000

รวมทั้งสิ้น 1,803 553,030

การจัดสรรวัสดุฝกแผนก

ประจําภาคเรียนที่ 2/2559

ระดับปวช.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุฝกแผนกวิชา 

2/2559 

ปวส. 



ที่ แผนกวิชา(สาขางาน) จํานวนนักเรียน ไดรับการจัดสรรจํานวนเงิน หมายเหตุ

1 เทคนิคยานยนต 67 27,470 67x410

2 ไฟฟากําลัง 93 38,130 93x410

3 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 15 6,150 15x410

4 เครื่องมือกล 64 26,240 64x410

5 เทคโนโลยีงานเชื่อม 65 26,650 65x410

6 การบัญชี 50 15,500 50x310

7 คอมพิวเตอรธุรกิจ 57 17,670 57x310

รวมทั้งสิ้น 411 157,810

การจัดสรรวัสดุฝกแผนก

ประจําภาคเรียนที่ 2/2559

ระดับปวส.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุฝกแผนกวิชา 

1/2560 

ปวช. 
 



ที่ แผนกวิชา(สาขางาน) จํานวนนักเรียน ไดรับการจัดสรรจํานวนเงิน หมายเหตุ

1 ยานยนต 274 98,640 274x360

2 ไฟฟากําลัง 118 42,480 118x360

3 อิเล็กทรอนิกส 137 49,320 137x360

4 เชื่อมโลหะ 67 24,120 67x360

5 เครื่องมือกล 261 93,960 261x360

6 เทคนิคพื้นฐาน 260 54,600 260x210

7 การบัญชี 307 64,470 307x210

8 คอมพิวเตอรธุรกิจ 267 56,070 267x210

9 สามัญสัมพันธ  - 40,000

รวมทั้งสิ้น 1,691 523,660

การจัดสรรวัสดุฝกแผนก

ประจําภาคเรียนที่ 1/2560

ระดับปวช.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุฝกแผนกวิชา 

1/2560 

ปวส. 
 



ที่ แผนกวิชา(สาขางาน) จํานวนนักเรียน ไดรับการจัดสรรจํานวนเงิน หมายเหตุ

1 เทคนิคยานยนต 75 30,750 75x410

2 ไฟฟากําลัง 64 26,240 64x410

3 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 27 11,070 27x410

4 เครื่องกล 59 24,190 59x410

5 เทคโนโลยีงานเชื่อม 37 15,170 37x410

6 การบัญชี 51 15,810 51x310

7 คอมพิวเตอรธุรกิจ 50 15,500 50x310

รวมทั้งสิ้น 363 138,730

การจัดสรรวัสดุฝกแผนก

ประจําภาคเรียนที่ 1/2560

ระดับปวส.



 

 

โครงการครภุณัฑแผนกวิชา 

ประจําปงบประมาณ 2560 

 



ที่ ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ
เงิน

อุดหนุน
เงินรายได

สถานศึกษา
ผูรับผิดชอบ

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑทางการศึกษาสาขาวิชาชางกล เคร่ืองกลึงยันศูนยเหนือแทน

โรงงาน ประจําปการศึกษา 2560 165 มม.พรอมอุปกรณ

1 เครื่อง x 300,000 บาท 300,000      แผนกวิชาชางกล

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑทางการศึกษาสาขาวิชาเทคนิค เคร่ืองเลื่อยกล

พื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2560 1 เครื่อง x 100,000 บาท 100,000      แผนกเทคนิคพื้นฐาน

เคร่ืองเจาะตั้งพ้ืน 25 มม.

1 เครื่อง x 150,000 บาท 150,000      แผนกเทคนิคพื้นฐาน

เคร่ืองเจียระไนตั้งพ้ืน 300 มม.

1 เครื่อง x 30,000 บาท 30,000       แผนกเทคนิคพื้นฐาน

3 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนประจําหองเรียน 5301, เคร่ืองฉายทึบแสง

5304,5307 แผนกการบัญชี 3 เครื่อง x 18,000 บาท 54,000       แผนกวิชาบัญชี

โปรเจคเตอรพรอมจอ

3 เครื่อง x 25,000 บาท 75,000       แผนกวิชาบัญชี

4 โครงการติดตั้งพัดลมโคจรในหองเรียน พัดลมโคจรติดฟาเพดาน

39 ตัว x 1,500 บาท 58,500       แผนกวิชาอิเล็กฯ

5 โครงการจัดซื้อตูพรอมลําโพงภาคสนาม ตูลําโพงเสียงความถี่ต่ํา

8 ตัว x 7,500 บาท 60,000       แผนกวิชาอิเล็กฯ

ตูลําโพงเสียงความถี่กลาง+ความถี่สูง

8 ตัว x 3,750 บาท 30,000       แผนกวิชาอิเล็กฯ

6 โครงการชุดฝกอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ชุดฝกอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

10 ชุด x 15,000 บาท 150,000      แผนกวิชาอิเล็กฯ

7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแผนกวิชาชางเชื่อม เคร่ืองเชื่อม MIG

1 ตัว x 46,5000 บาท 46,500       แผนกวิชาชางเชื่อม

เคร่ืองเชื่อม TIG

1 ตัว x 31,500 บาท 31,500       แผนกวิชาชางเชื่อม

ชุดเชื่อมแกส

5 ชุด x 5,500 บาท 27,500       แผนกวิชาชางเชื่อม

หินเจียร 7 นิ้ว

2 ตัว x 5,800 บาท 11,600       แผนกวิชาชางเชื่อม

-     1,124,600  

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการจัดซื้อครุภัณฑ  ประจําปงบประมาณ  2560

ยอดยกไป



ที่ ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ
เงิน

อุดหนุน
เงินรายได

สถานศึกษา
ผูรับผิดชอบ

0 1,124,600

เกจวัดแรงดัน Co2

4 ตัว x 800 บาท 3,200         แผนกวิชาชางเชื่อม

เกจวัดแรงดัน Ar

4 ตัว x 950 บาท 3,800         แผนกวิชาชางเชื่อม

เกจวัดชิ้นงานเชื่อม

3 ตัว x 2,800 บาท 8,400         แผนกวิชาชางเชื่อม

เคร่ืองเลื่อยกล ขนาด 16นิ้ว

1 ตัว x 24,000 บาท 24,000       แผนกวิชาชางเชื่อม

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแผนกวิชาไฟฟากําลัง ตูเหล็กสองบานเปด

ประจําปงบประมาณ 2560 6 ตู x 4,500 บาท 27,000       แผนกวิชาชางไฟฟา

ชุดเคร่ืองสนาม

พรอมไมคโครโฟน

1 ชุดx 25,000 บาท 25,000       แผนกวิชาชางไฟฟา

พัดลมโคจร Mitsubishi

16 นิ้ว (CY16-SQ)

14 เครื่อง x 1,850 บาท 25,900       แผนกวิชาชางไฟฟา

ลอเก็บสายไฟฟา ขนาด 3x1.5

ตร.มม.(ยาว30 เมตร)

3 อัน x 2,500 บาท 7,500         แผนกวิชาชางไฟฟา

บันไดพับอลูมิเนียม ขนาด 7 ขั้น

1 ตัว  x 3,500 บาท 3,500         แผนกวิชาชางไฟฟา

บันไดพับอลูมิเนียม ขนาด 9 ขั้น

1 ตัว  x 4,500 บาท 4,500         แผนกวิชาชางไฟฟา

ชุดตูทดลองควบคุมไฟฟา

(Control Motor)

1 ชุด  x 40,000 บาท 40,000       แผนกวิชาชางไฟฟา

9 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หอง 5202 เคร่ืองขยายเสียง

และ หอง 5203 ประจําปงบประมาณ 2560 2 ตัว  x 6,500 บาท 13,000       แผนกวิชาคอมฯ

ไมล

2 ตัว  x 2,750 บาท 5,500         แผนกวิชาคอมฯ

ขาตั้งไมล

5 ตัว  x 950 บาท 4,750         แผนกวิชาคอมฯ

เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร

2 ตัว  x 29,800 บาท 59,600       แผนกวิชาคอมฯ

0 1,380,250

ยอดยกมา

ยอดยกไป



ที่ ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ
เงิน

อุดหนุน
เงินรายได

สถานศึกษา
ผูรับผิดชอบ

0 1,380,250

10 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ หองปฏิบัติการ 5202 เคร่ืองปรับอากาศ

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2560 2 เครื่อง  x 41,000 บาท 82,000       แผนกวิชาคอมฯ

11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแผนกวิชาชางยนต ชุดฝกระบบไฟฟารถ

(ชุดฝกระบบไฟฟารถจักรยานยนตรุน Wave) ป 2560 จักรยานยนต รุน Wave

1 ชุด  x 50,000 บาท 50,000       แผนกวิชาชางยนต

12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแผนกวิชาชางยนต ชุดฝกไฟฟารถยนต

(ชุดฝกไฟฟารถยนต) ประจําปงบประมาณ 2560 1 ชุด  x 50,000 บาท 50,000       แผนกวิชาชางยนต

13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแผนกวิชาชางยนต เคร่ืองยนตเล็กดีเซล ยันมาร

(เครื่องยนตเล็กดีเซล) ยันมาร TF 120 DI ประจําป 2560 TF 120 DI

1 เครื่อง  x 45,000 บาท 45,000       แผนกวิชาชางยนต

14 โครงการพัฒนาหองเรียนสอนวิทยาศาสตร Visualizer

ประจําป 2560 1 เครื่อง  x 19,500 บาท 19,500       แผนกวิชาสามัญ

15 โครงการจัดหาและพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชา เคร่ือง Visualizer vertex

ภาษาอังกฤษ D 1320

2 เครื่อง  x 19,500 บาท 39,000       แผนกวิชาสามัญ

เคร่ืองโปรเจคเตอร Epson

1 เครื่อง  x 25,000 บาท 25,000       แผนกวิชาสามัญ

16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายไรสายวิทยาลัย อุปกรณ Access Point แบบ

การอาชีพสตึก Indoor

5 ตัว x 8,000 บาท 40,000       งานศูนยขอมูล

อุปกรณ Access Point แบบ

Outdoor

3 ตัว x 5,500 บาท 16,500       งานศูนยขอมูล

สายแลน แอมป Cable UTP

CAT6 (305m./Box)

1 มวน x 4,500 บาท 4,500         งานศูนยขอมูล

0 1,751,750

ยอดยกมา

ยอดยกไป



ที่ ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ
เงิน

อุดหนุน
เงินรายได

สถานศึกษา
ผูรับผิดชอบ

0 1,751,750

17 โครงการระบบจัดเก็บและสํารองขอมูลสวนกลางของ อุปกรณจัดเก็บและสํารองขอมูล

วิทยาลัยการอาชีพสตึก NAS Storage

1 ตัว x 50,500 บาท 50,500       งานศูนยขอมูล

Harddisk 3 TB (WD Red)

4 ตัว x 5,250 บาท 21,000       งานศูนยขอมูล

18 โครงการพัฒนางานการเงิน ประจําปการศึกษา 2560 โปรแกรมออกใบเสร็จ

1 ชุด x 30,000 บาท 30,000       งานการเงิน

19 โครงการจัดหาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก 6 ลอ

1 คัน x 1,300,000 บาท 1,300,000   งานพัสดุ

20 โครงการปรับปรุงสํานักงานพัสดุ เคร่ืองปรับอากาศขนาด 

20,000 BTU

1 เครื่อง x 28,000 บาท 28,000       งานพัสดุ

21 โครงการจัดซื้อครุภัณฑพัฒนาระบบงานพัสดุ โตะสํานักงาน

2 ตัว x 4,500 บาท 9,000         งานพัสดุ

ตูเก็บเอกสาร

2 หลัง x 6,900 บาท 13,800       งานพัสดุ

22 โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด

18,084 BTU

1 เครื่อง x 33,000 บาท 33,000       ฝายพัฒนากิจการ

23 โครงการจัดซื้อกลองถายรูป ในการติดตามนักเรียน กลองถายรูป

นักศึกษา 1 ตัว x 15,000 บาท 15,000       งานครูที่ปรึกษา

24 โครงการจัดซื้อพาวเวอรซัพพลาย วิทยุสื่อสาร พาวเวอรซัพพลาย

1 ตัว x 7,500 บาท 7,500         งานปกครอง

0 3,259,550

ยอดยกมา

ยอดยกไป



ที่ ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ
เงิน

อุดหนุน
เงินรายได

สถานศึกษา
ผูรับผิดชอบ

0 3,259,550

25 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร Icom วิทยุสื่อสาร 

5 ชุด x 2,500 บาท 10,000       งานปกครอง

26 โครงการจัดทําโพเดียม (กลาวรายงาน) เตรียมงานประชุมวิชาการองคการ แทนโพเดียม

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 7 ตัว  x 2,500 บาท 17,500       งานองคการวิชาชีพ

ประจําปการศึกษา 2560

27 โครงการจัดซื้อครุภัณฑพัฒนาระบบงานทะเบียน เคร่ืองปร๊ินเตอร 2 in 1

1 เครื่อง  x 6,900 บาท 6,900         งานทะเบียน

28 โครงการพัฒนาการจัดระบบการปฏิบัติงาน งานวิจัย ตูเหล็กเก็บเอกสาร

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ประจําปงบประมาณ 2560 3 ตู  x 4,000 บาท 12,000       งานวิจัย พัฒนา

โตะพับสีขาว

5 ตัว  x 2,000 บาท 10,000       งานวิจัย พัฒนา

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 0 3,315,950

ยอดยกมา



คณะกรรมการจัดทําเอกสาร 
แผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

1.  ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
 1.1  นายระเบียบ เที่ยงธรรม  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชพีสตึก 
 1.2  นายธรีกรณ  พรเสนา   รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร  
 1.3  นางชุติญา  อัยยะ    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 1.4  นายปณณทัต เพียรการ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 
 1.5  นายวริัช  สุวรรณทา  รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ  

  
       
2.  คณะทํางาน 
 2.1  นายวริัช  สุวรรณทา  รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
 2.2  นางจิราภรณ งามชื่น   หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 
 2.3  นายวฒันา  พงษชนะ  ผูชวยงานวางแผนและงบประมาณ 
 2.4  นายอัสน ี  บุญจงนุเคราะหกุล เจาหนาที่งานวางแผนและงบประมาณ 
 2.5  นางนิกุล  สุครีพธ   เจาหนาที่งานวางแผนและงบประมาณ 
             
      


