
 

 

  

 

 

 
 

     
         
         
         
         

 
แผนปฏิบัติราชการ 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

         
         
         
         ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

กระทรวงศึกษาธิการ 
 กันยายน   2560 



ค ำน ำ 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของวิทยาลัยการอาชีพสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  นี้ 
เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการอาชีพสตึก  และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ถือ
เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วยให้การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
สามารถใช้เป็นแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา  
นโยบายยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
มาตรฐานคุณภาพภายใน 

 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ขอขอบคุณ คณะกรรมการ คณะท างานและบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท่ีได้

ร่วมกันปฏิบัติงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  มา ณ โอกาสนี้ 

 ท้ายนี้  วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ จะเป็น

ประโยชน์แก่ผู้สนใจ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการน าไปใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ต่อไป 

 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

กันยายน 2560 



สารบัญ 

 เร่ือง/รายการ หน้า 
 ส่วนท่ี 1 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐาน 26 
 ส่วนท่ี 3 (3.1) สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)  46 
 ส่วนท่ี 3 (3.2) ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป) 47 
 ส่วนท่ี 3 (3.3) สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 48 
 ภาคผนวก  
  -  แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561  
  -  แผนการจัดสรรงบประมาณ ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4 กลุ่ม  
  -  โครงการพัฒนาสถานศึกษา 4 ฝ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561  
  -  วัสดุฝึกแผนกวิชา  ประจ าปีงบประมาณ 2561  
  -  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าแผนกวิชา ประจ าปีงบประมาณ 2561  
  -  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
 -   คณะกรรมการจัดท าเอกสาร  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 

 

 
 

 

พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้ 

มาตรฐาน 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 

4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีของ
ประเทศ 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาการจัดการอาชีวศึกษาและ 
การฝึกอบรมวิชาชีพ 

6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 1 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจและ
สังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 

4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 



 

 

มาตรการ 

1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 

4. ปฏิรูปส่ือและหลักสูตร 

5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 

6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 

7. การสร้างและกระจายโอกาส 

8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 

9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

โครงการ 

 1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา 
เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา) 

2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ 
ความรู้และนวัตกรรม) 

3. โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจยัองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา 

4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 

5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

7. เงินอุดหนุนค่ าบ ารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ 

8. เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะส้ัน 

9. เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 

11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
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12. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน 

13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อ านวยการและอาชีพ 

เฉพาะทาง 

14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรสีายปฏิบัติการ 

15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 

16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยก าปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา 

17. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย 

18. จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 

19. โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 

20. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 

21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

22. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

23. โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 

24. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

25. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 

26. โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

27. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

28. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนกัศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 

29. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ 

สร้างทุนปัญญาชาติ 

30. โครงการขยายอาชีวะอ าเภอ 

31. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 

32. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้ 
มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 

34. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
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35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา 

37. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 

38.โครงการศูนย์ความช านาญวิชาชีพเฉพาะทาง 

39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 

40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง 

41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ 

42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 

43. เร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 

44 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 

45. โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี คุณภาพและมาตรฐาน เช่ือมโยง 
อุตสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ 
สืบสำนพระรำชปณิธำน ศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน ตำมหลักกำรทรงงำน ในหลวงรัชกำรที่ 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีนอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็น
พระราชาท่ีเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต และการท างานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วย 
ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาท่ีสุด
มิได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรชักาลท่ี 9 มีความน่าสนใจท่ีสมควรน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิต
การท างานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท ท่านสามารถน าหลักการทรงงาน
ของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้ 

หลักการทรงงาน ในหลวงรัชกาลท่ี 9 

1. จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 

ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบ้ืองต้น ท้ังเอกสาร แผนท่ี สอบถามจากเจ้าหน้าท่ี 
นักวิชาการ และราษฎรในพื้นท่ีให้ได้รายละเอียดท่ีถูกต้อง เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 



 

 

2. ระเบิดจากภายใน 

จะท าการใดๆ ต้องเริ่มจากคนท่ีเกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจและอยาก
ท า ไม่ใช่การส่ังให้ท า คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ท าก็เป็นได้ ในการท างานนั้นอาจจะต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง 
เพื่อนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป 

3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 

ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในส่ิงท่ีคนมักจะมองข้าม แล้วเริ่ม
แก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสียก่อน เมื่อส าเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ ทีละจุด เราสามารถเอามา
ประยุกต์ใช้กับการท างานได้ โดยมองไปท่ีเป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละช้ิน แล้วเริ่มลงมือท าจากจุดเล็กๆ ก่อน 
ค่อยๆ ท า ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละช้ินก็จะลุลวงไปได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็
ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน  มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาท่ีท าให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้
อยู่ในสภาพท่ีดีได้…” 

4. ท าตามล าดับข้ัน 

เริ่มต้นจากการลงมือท าในส่ิงท่ีจ าเป็นก่อน เมื่อส าเร็จแล้วก็เริ่มลงมือส่ิงท่ีจ าเป็นล าดับต่อไป ด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวงั ถ้าท าตามหลักนี้ได้ งานทุกส่ิงก็จะส าเร็จได้โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงเริ่มต้นจากส่ิงท่ี
จ าเป็นท่ีสุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และ
ส่ิงจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับข้ัน 
ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ี
ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานท่ีมั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริม
ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป…” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลท่ี 9 เมื่อวันท่ี 
18 กรกฎาคม 2517 

5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

การพัฒนาใดๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัย
ใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน “การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิ
ประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คน
อื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะน า เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการ
พัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชนอ์ย่างยิ่ง” 



 

 

6. ท างานแบบองค์รวม 

ใช้วิธีคิดเพื่อการท างาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุกส่ิงทุก
อย่างมีมิติเช่ือมต่อกัน มองส่ิงท่ีเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเช่ือมโยง 

7. ไม่ติดต ารา 

เมื่อเราจะท าการใดนั้น ควรท างานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การยึดติดอยู่กับแค่ในต ารา
วิชาการ เพราะบางท่ีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนท าอะไรไม่ได้เลย ส่ิงท่ี
เราท าบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 

8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 

ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่ายและ
ประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้ส่ิงท่ีมีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุง โดย
ไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีท่ียุ่งยากมากนัก ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดย
ปล่อยให้ข้ึนเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…” 

9. ท าให้ง่าย 

ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม  “ท าให้
ง่าย” 

10. การมีส่วนร่วม 

ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีทุกระดับได้มาร่วมแสดงความ
คิดเห็น “ส าคัญท่ีสุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระท่ังความ
วิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละประสบการณ์อันหลากหลายมา
อ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จท่ีสมบูรณ์นั่นเอง” 

11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า “…ใครต่อใคร
บอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟงัจนเบ่ือ อาจร าคาญด้วยซ้ าว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้
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คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนท่ีให้เป็นเพื่อ
ส่วนรวมนั้น มไิด้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถท่ีจะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้…” 

12. บริการท่ีจุดเดียว 

ทรงมีพระราชด าริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งท่ัวประเทศโดยใช้หลักการ “การ
บริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงรว่มใจกันด้วย
การปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้
ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย 

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 

ทรงน าความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
และปรับปรุงสภาวะท่ีไม่ปกติเข้าสู่ระบบท่ีปกติ เช่น การบ าบัดน้ าเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้
ดูดซึมส่ิงสกปรกปนเป้ือนในน้ า 

15. ปลูกป่าในใจคน 

การจะท าการใดส าเร็จต้องปลูกจิตส านึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับส่ิงท่ีจะท า…. 
“เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะ
รักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 

16. ขาดทุนคือก าไร 

หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีมีต่อพสกนิกรไทย “การให”้ และ “การเสียสละ” เป็น
การกระท าอันมีผลเป็นก าไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
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17. การพึ่งพาตนเอง 

การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้มีความ
แข็งแรงพอท่ีจะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตาม
สภาพแวดล้อมและสามารถ พึ่งตนเองได้ในท่ีสุด 

18. พออยู่พอกิน 

ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะท่ีก้าวหน้า
ต่อไป 

19. เศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นปรัชญาท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 9 พระราชทานพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิต ให้ด าเนินไปบน “ทาง
สายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ  ซึ่งปรัชญานี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ท้ังระดับบุคคล องค์กร และชุมชน 

20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 

ผู้ท่ีมีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ท่ีมีความรู้มาก 
แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ท างานอย่างมีความสุข 

ท างานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท าอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุกกับการท างาน
เพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขท่ีเกิดจากการได้ท าประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็
สามารถท าได้ “…ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให ้นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการท าประโยชน์ให้กับ
ผู้อื่น…” 

22. ความเพียร 

การเริ่มต้นท างานหรือท าส่ิงใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น ดังเช่นพระ
ราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝ่ังก็จะว่ายน้ าต่อไป เพราะถ้าไม่เพยีรว่ายก็จะตก
เป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาท่ีช่วยเหลือมิให้จมน้ า 

23. รู้ รัก สามัคคี 

 รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
 รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ท่ีจะลงมือท า ลงมือแก้ไขปัญหานั้น 
 สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือท าคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 
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 พระราชด าริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 “...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับข้ัน ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เบ้ืองต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐาน
ความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่
สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗) 

 เศรษฐกิจพอเพยีง  
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด าริช้ีแนะแนวทาง การ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยนืภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปล่ียนแปลงต่างๆ 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงท้ังภายในภายนอก ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง
ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกใน
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คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ัง
ด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  

 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ   ดังนี ้ 
 

๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ  
๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดย
ค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมี เง่ือนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี้  
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวงัในการปฏบิัติ  
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ 
สืบสำนพระรำชปณิธำน และพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำและศำสตร์พระรำชำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ  สืบสำนพระรำชปณิธำน และพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ และ
ศำสตร์พระรำชำ 
 พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ว่า “เราจ าต้องก้าวไป
ข้างหน้าเสมอ เราต้องไม่ถอยหลังเป็นอันขาด แม้ว่าหยุดอยู่กับท่ีก้ไม่ได้ เพราะการหยุดก็เสมอด้วยการถอยหลัง” 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทร
เทพวรางกูร มาขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชาปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็น
พรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัดดังนี้ 
  
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร    ใน
หลวงรัชการลท่ี 10 มีอยู่ว่า 
  
 “การศึกษาการมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  4  ด้าน” 

1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – คุณธรรม 
3. มีงานท า – มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองดี 

 
 



 

 

1. ยุทธศำสตรช์ำตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 

 กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
    คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี     
(พ.ศ.2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  
    “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

 

 

 

  
 

ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 

 ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศำสตร์ ซ่ึงเก่ียวข้องกับส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบ
เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
    2. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียม และท่ัวถึง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม   ท่ีพึง
ประสงค์ 

     
  3. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
 

      4. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 เป็น 5 ปีแรกของ 
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) 
การปฏิบัติโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีหลักการ
ท่ีส าคัญ คือ  
 

 
 
 
 
 

กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

 
 
 



 

 

ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนด 10 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อขับเคลื่อน
ประเทศให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมมาภิบาลในสังคมไทย 
3. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคมไทย 
4. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 
5. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
6. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
7. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
8. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
9. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา 

 

  ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 รวม 10 ยุทธศาสตร์  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    1. ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  
   2. ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม  
      3. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศ สู่ควำมม่ังคั่งและ
ยั่งยืน  



 

 

      4. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย  

       
กำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติสู่กำรปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560 – 2574) 
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2574 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบ            
แนวทางการพัฒนาการศึกษาส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ ดังนี้ 
    วิสัยทัศน์ :“สร้างระบบการศึกษาท่ีรองรับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความท้าทาย 
ท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของคนไทย และการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 

1. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา  
 ๑.๑ หลักการจัดการอาชีวศึกษา 
  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ 
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานโดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
 ๑.๒ ภารกิจของการจัดการอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีภารกิจท่ีส าคัญ ได้แก่ 
  ๑.๒.๑ การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ในระดับฝีมือ 
(ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) และระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 
  ๑.๒.๒ การฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และการฝึกทักษะอาชีพ 
 ๑.๓ ค่านิยมอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมท่ีเป็นเป้าหมายหลักในการปลูกฝังท่ีส าคัญ  
๔ ประการ ได้แก่  
  ๑.๓.๑ คุณธรรม (Merit)  หมายถึง ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคมซึ่งมี
พื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา เป็นค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
  ๑.๓.๒ คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 
  ๑.๓.๓ ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถและทักษะในการจัดการและ 
การพัฒนางาน รวมทั้งการท างานร่วมกับผู้อื่น                
  ๑.๓.๔ ความเป็นมืออาชีพ (Professional) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถใน 
ด้านวิชาชีพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในด้านวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ 

2. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  
 “ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ” 

๓. พันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  
 การจัดการอาชีวศึกษา มีพันธกิจท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 ๓.๑ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล 
 ๓.๒ ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
 ๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 ๓.๔ พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและ
พัฒนาวิชาชีพ 



 

 

 ๓.๕ พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 

๔. วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  
 ๔.๑ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ  
 ๔.๒ เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย 
 ๔.๓ เพื่อน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 ๔.๔ เพื่อพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา  

๔.๕ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๕. เป้าหมายด้านคุณภาพของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพอย่างน้อย ๓ ด้าน 
 ๕.๑ ด้านคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะ
นิสัย และทักษะทางปัญญา 
 ๕.๒ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได้แก่ การส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนา 
การเรียนรู้และการปฏิบัติการ การท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข
และการจัดการและการพัฒนางาน  
 ๕.๓ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะ 
ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง และความสามารถในการประยุกต์สู่อาชีพ 

๖. ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา  
 ๖.๑ การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ๖.๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ 
 ๖.๓ การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการใน 
การพัฒนาประเทศ 
 ๖.๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา  
 ๖.๕ การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ๖.๖ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

๗. กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  
       จากการวิเคราะห์สาระส าคัญของแนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการพัฒนาการอาชีวศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  ดังภาพท่ี ๑ 

 
 
 
 
 



 

 

กรอบแนวคิดแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑ กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

  จากกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้แก่ ๑) การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ  ๒) การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ๓) การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ ๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านอาชีวศึกษา ๕) การจัดการอาชีวศึกษา
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ๖) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา ในด้านคุณภาพ ได้แก่ ด้านคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ ด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และค่านิยมอาชีวศึกษา ได้แก่ คุณธรรม  คุณภาพ  
ความร่วมมือ และ ความเป็นมืออาชีพ  
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การอาชีวศึกษา 

๑.การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

๒.การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
๓.การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 

๔.การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในด้านอาชีวศึกษา 

๕.การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

๖.การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา 
 
 

สมรรถนะของผู้ 

ส าเร็จอาชีวศึกษา 

๑.  ด้านคณุลกัษณ์ท่ีพงึ
ประสงค์ 
๒. ด้านสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทัว่ไป 

๓. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

   

ค่านิยมอาชีวศกึษา 

๑.  คณุธรรม  
๒. คณุภาพ 

๓. ความร่วมมือ  
๔. ความเป็นมืออาชีพ  
 
 
 
 
 

คุณภาพ 
 



 

 

๘. ความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 มีเช่ือมโยงระหว่าง
สาระส าคัญ ดังภาพท่ี ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี ๒ ความเช่ือมโยงสาระส าคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 วิทยาลยัการอาชีพสตึก 
 

  1. ปรชัญา  วิสยัทัศน์  ภารกิจ พันธกิจ  อัตลักษณ ์ เอกลักษณ ์
 ปรัชญา 

  ความรู้ดี  ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม  ก้าวล ้าเทคโนโลยี 
  

 วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยการอาชีพสตึกมุ่งมั่นท่ีจะเป็นเลิศทางวิชาชีพในระดับสากล 

ภารกิจ 

  จัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยตระหนักถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
 

 พันธกิจ 
  1.  สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 

2.  จัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
  3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพกับทุกภาคส่วน 
  4.  วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพ 
  5.  น้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 เอกลักษณ์ 
  ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม 

 อัตลักษณ์ 
  ทักษะอาชีพดี  มีจิตบริการ 
 

 เป้าประสงค ์
  1.  ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา  การฝึกอบรมวิชาชีพ  ตรงตามความต้องการอย่าง
ท่ัวถึงและเสมอภาค 
  2.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้  ทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  3.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพ  กับหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพร่วมกัน 
  4.  วิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
อาชีพให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  5.  น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น  
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 

1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น้า  สามารถบริหารจัดการระบบยึดหลักธรรมาภิบาลพร้อมน้าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ปรากฏผลสัมฤทธิ์ที่สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 2.  ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพ สามารถน้าองค์ความรู้ให้บริการแก่ชุมชน องค์กรหน่วยงานท่ี
สถานศึกษาต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ปรากฏผลสัมฤทธิ์สะท้อน
เป็นอัตลักษณ์ท่ีว่า “ทักษะอาชีพดี  มีจิตบริการ ” 
 3.  สถานศึกษาสามารถประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการทั งในและต่างประเทศเพื่อฝึก
ทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
 4.  สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพในด้าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA สามารถ
สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติของบุคลากรทุกภาค
ส่วน 
 5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียน
และการพัฒนาบุคลากร 
 6.  สถานศึกษาประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในแหล่งฝึกทักษะประสบการณ์แก่ผู้เรียนและชุมชน 
 7.  สถานศึกษาสามารถบูรณาการหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนและ
พัฒนาอาชีพ พัฒนารายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้รับโล่ “5 ดาว ในการ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2556 ” และ
รางวัลโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาด
กลาง ประจ้าปีการศึกษา 2557 
 8.  สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้สถานศึกษาชุมชน ได้อย่าง
หลากหลายและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
 9.  พัฒนาโครงการทางวิชาชีพและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ นนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ในระดับสถานศึกษา 
 10.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของครูให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษา 
 11.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย สามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ทุกส่วนงานภายในรวมทั งให้
มีระบบพัฒนาและส้ารองข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ  ท้าให้ผ่านการประเมินหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจ้าปีการศึกษา 2558 
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ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)  
 

 

1.  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  “รถเข็น High - Low”  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2558 
   2.  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  “อุปกรณ์ช่วยถอดเปล่ียนล้อ
รถยนต์”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2558 

3.  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  “ เตาชีวมวล”  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2558 

4.  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  “รองเท้าเตือนภัยจาก
กระแสไฟฟ้ารั่ว V.2”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2558 

5.  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  “ผงแขยงแต่งกล่ิน”  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2558 

6.  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  “นกยูงทอง”  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2558 

7.  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  “อุปกรณ์ออกก้าลังกาย
ผู้สูงอายุ 2 in 1”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2558 

8.  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  “Helping Hand”  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2558 

9.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “รถเข็น 
High - Low”  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2558 

10.  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “อุปกรณ์ช่วยถอดเปล่ียนล้อ
รถยนต์”  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2558 

11.  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “เตาชีวมวล”  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2558 

12.  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “รองเท้าเตือนภัยจาก
กระแสไฟฟ้ารั่ว V.2”  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2558 

13.  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ผงแขยงแต่งกล่ิน”  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2558 

14.  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นกยูงทอง”  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2558 

15.  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “Helping Hand”  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2558 

ผลงานดีเด่น (ด้านงานวิจัย) 
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16.  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “รถเข็น High  Low”  
ระดับชาติ  ปีการศึกษา  2558 

17.  ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558  ผลงานระดับดีเด่น  ประเภทสถานศึกษา  
สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

 

1.  นายวัฒนา  พงษ์ชนะ  ต้าแหน่ง  ครู  คศ.1 แผนกวิชาการบัญชี 
2.  นายสิทธิชัย  ลีหล้าน้อย ต้าแหน่ง  ครู  คศ.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
3.  นายอนุชา  ช่ืนจิตรชม ต้าแหน่ง  ครู  คศ.1 แผนกวิชาช่างยนต์ 
4.  นางจันทร์เพ็ญ โลบุญ   ต้าแหน่ง  ครู  คศ.1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
5.  นางจิตรา  จิตตวิวัฒนา ต้าแหน่ง  ครู  คศ.2 แผนกวิชาการบัญชี 
6.  นางวนิดา  โสมะฐิติ  ต้าแหน่ง   ครู  คศ.2 แผนกวิชาการบัญชี 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
1.  นายระเบียบ  เท่ียงธรรม   
  1.1  ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ้าปีการศึกษา 2558 
  1.2  ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558  ผลงานระดับดีเด่น  ประเภท

สถานศึกษา  สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  นายธีรกรณ์  พรเสนา   
  2.1  ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ้าปีการศึกษา 2558  

  2.2  ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558  ผลงานระดับดีเด่น  ประเภทบุคคล  
สาขาส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

3.  นายวิรัช  สุวรรณทา  ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวั ดบุรีรัมย์ ประจ้าปี
การศึกษา 2558 

4.  นายปัณณทัต  เพียรการ ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวั ดบุรีรัมย์ ประจ้าปี
การศึกษา 2558 

5.  นางชุติญา  อัยยะ  ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ้าปีการศึกษา 
2558 

กิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันต่่ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจ่าปี 2560 
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6.  นางจิตรา  จิตตวิวัฒนา   ได้รับรางวัล  ครูผู้สอนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ประจ้าปี
การศึกษา  2558 

7.  นายอนุชา  ช่ืนจิตรชม   ได้รับรางวัล  ครูผู้สอนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ประจ้าปี
การศึกษา  2558 

8.  นายสิทธิชัย  ลีหล้าน้อย   ได้รับรางวัล  ครูผู้สอนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ประจ้าปี
การศึกษา  2558 

9.  นายสุริกานต์  เปรี่ยมไพบูลย์  ได้รับรางวัล  ครูผู้สอนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  
ประจ้าปีการศึกษา  2558 

10.  นางแพรวพรรณ  กิตติภูติกุล   ได้รับรางวัล  ครูผู้สอนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  
ประจ้าปีการศึกษา  2558 

11.  ว่าท่ีร.ต.บุญส่ง  นิเวศสวรรค์   ได้รับรางวัล  ครูผู้สอนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  
ประจ้าปีการศึกษา  2558 

12.  นายชัย  พลค้า  ได้รับรางวัล  ครูผู้สอนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ประจ้าปีการศึกษา  
2558 

6.  นางจิตรา  จิตตวิวัฒนา   ได้รับรางวัล  ครูผู้สอนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ประจ้าปี
การศึกษา  2558 

13.  นายเชษฐา  ตากกะโทก   ได้รับรางวัล  ครูผู้สอนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ประจ้าปี
การศึกษา  2558 

14.  นายผดุงศักดิ์  บุญยืน  ได้รับรางวัล  ครูผู้สอนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ประจ้าปี
การศึกษา  2558 

15.  นางสาวกุสุมา  เกศศรีพงษ์ศา   ได้รับรางวัล  ครูผู้สอนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  
ประจ้าปีการศึกษา  2558 

16.  นายลือเดช  บุญโยดม  ได้รับรางวัล  ครูผู้สอนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ประจ้าปี
การศึกษา  2558 

17.  นางสาวรัชนีวรรณ  จันทร์ทา   ได้รับรางวัล  ครูผู้สอนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  
ประจ้าปีการศึกษา  2558 

18.  นางพนิดา  บุญจงนุเคราะห์กุล   ได้รับรางวัล  ครูผู้สอนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  
ประจ้าปีการศึกษา  2558 

19.  นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วน้อย   ได้รับรางวัล  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์  ประจ้าปีการศึกษา  2558 

20.  นายอัสนี  บุญจงนุเคราะห์กุล   ได้รับรางวัล  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์  ประจ้าปีการศึกษา  2558 
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21.  นางสาวแวววิมนต์   ไสย์แสง   ได้รับรางวัล  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์  ประจ้าปีการศึกษา  2558 

22.  นางสาวอรวรรณ  ขุ่ยขะ   ได้รับรางวัล  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์  ประจ้าปีการศึกษา  2558 

23.  นางสาววงศ์สุริยา  พยัคฆกุล   ได้รับรางวัล  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์  ประจ้าปีการศึกษา  2558 

24.  นายอ้ารา  รัตนวงศ์สวัสด์ิ   ได้รับรางวัล  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์  ประจ้าปีการศึกษา  2558 

25.  นางดาหวัน  นิลฉวี   ได้รับรางวัล  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  
ประจ้าปีการศึกษา  2558 

26.  นายสมพงษ์   แสงงาม   ได้รับรางวัล  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์  ประจ้าปีการศึกษา  2558 

27.  นายบุญแก้ว  สายสาลี   ได้รับรางวัล  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์  ประจ้าปีการศึกษา  2558 

28.  นายบุญเสาร์   สืบเพ็ง   ได้รับรางวัล  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  
ประจ้าปีการศึกษา  2558 

30.  นางจันทร์เพ็ญ  โลบุญ   ได้รับรางวัล  ครูดีเด่น จากคุรุสภาเขตพื นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4  
ประจ้าปีการศึกษา  2558 

31.  นางวนิดา  โสมะฐิติ   ได้รับรางวัล  ครูดีเด่น จากคุรุสภาเขตพื นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4  
ประจ้าปีการศึกษา  2558 

32.  นายปรีชา  ทวยภา  ได้รับรางวัล  ครูดีเด่น จากคุรุสภาเขตพื นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4  
ประจ้าปีการศึกษา  2558 

33.  นายธิติวัฒน์  ธนโชติเรืองนนท์ ได้รับรางวัล  ครูดีเด่น จากคุรุสภาเขตพื นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์   
เขต4  ประจ้าปีการศึกษา  2558 

34.  นางนิกุล  สุครีพธ์   ได้รับรางวัล  ครูดีเด่น จากคุรุสภาเขตพื นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4  
ประจ้าปีการศึกษา  2558 

35.  นางสาวกาญจนา  ศรีเมือง   ได้รับรางวัล  ครูดีเด่น จากคุรุสภาเขตพื นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4  
ประจ้าปีการศึกษา  2558 

30.  นางสาวพัชรินทร์  หลักหนองบัว   ได้รับรางวัล  ครูดีเด่น จากคุรุสภาเขตพื นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์  
เขต 4  ประจ้าปีการศึกษา  2558 

31.  นางสาววัชรา  กัดไธสง   ได้รับรางวัล  ครูดีเด่น จากคุรุสภาเขตพื นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4  
ประจ้าปีการศึกษา  2558 
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32.  นายวศิน  บุญศิริ  ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  กีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย (รุ่นไม่เกิน 49 กก) 
ระดับอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ้าปีการศึกษา 2558 

32.  นายธารา  เชอรัมย์  ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน กีฬามวยไทยสากลสมัครเล่นชาย (รุ่นไม่เกิน 54 กก) 
ระดับอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ้าปีการศึกษา 2558 

33.  นางสาวธนวรรณ  วอดทอง  ได้รับรางวัล เหรียญทอง กีฬามวยไทยสากลสมัครเล่นหญิง (รุ่นไม่เกิน 
63.5 กก) ระดับอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ้าปีการศึกษา 2558 

34. นายศักดิ์ชัย  จ้าจิต  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬามวยไทยสมัครเล่นชาย (รุ่นไม่เกิน 54 กก.) 
ระดับชาติ ครั งท่ี 11 

35.  นางสาวมาริสา  เครือวัลย์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  กีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง (รุ่นไม่เกิน 
54 กก.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของความรักสามัคคีในหมู่คณะ  ท่ีสามารถก่อให้เกิด
ความผูกพันท่ีดีต่อกันของครู  บุคลากรทางการศึกษา  ทั งภายในและหน่วยงานภายนอกตลอดจนนักเรียน
นักศึกษา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และเพื่อสร้างสัมพันธ์ไม่ตรีท่ีดีต่อกันระหว่างหน่วยงาน  วิทยาลัย
ฯ จึงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะอย่างต่อเนื่อง  และบุคลากร
วิทยาลัยฯ  ยังได้ปฏิบัติร่วมกันจนบรรลุผลส้าเร็จเกี่ยวกับการประเมินต่างๆ เช่น 
 1.  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) รอบ 3  ประจ้าปี 2556 

ความสามัคคีภายในสถานศึกษา 
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 2.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได้รับรางวัลระดับห้าดาว  ระดับชาติ  จากการประเมินการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ประจ้าปีการศึกษา 2556 
 3.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ  ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ส่ือการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์   จากการประกวดการจัดสถานท่ีเรียนรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา  ประจ้าปีการศึกษา 2556 
 4.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได้รับการประเมินความเส่ียง  ประจ้าปีการศึกษา 2556 กลุ่มสถานศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 ซึ่งจัดอยู่ในระดับความเส่ียงกลุ่มท่ี 1  ระดับความเส่ียงน้อย ล้าดับท่ี 2 

5.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได้รับการประเมินความเส่ียง  ประจ้าปีการศึกษา 2557 กลุ่มสถานศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 ซึ่งจัดอยู่ในระดับความเส่ียงกลุ่มท่ี 1  ระดับความเส่ียงน้อยท่ีสุด ล้าดับท่ี 1 

6.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก ได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง ประจ้าปีการศึกษา 2557 

7.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยการ
อาชีพสตึก รับรางวัล MOE AWARD ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขา ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

8.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได้รับเกียรติบัตร จากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้
วิทยาลัยการอาชีพสตึก ได้น้านโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพองค์กรวิชาชีพ
ในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกันและมีผลส้าเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์ก้าลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก (Star) 
ประจ้าปีการศึกษา  2557 

9.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได้รับเกียรติบัตร จากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้
วิทยาลัยการอาชีพสตึก ได้น้านโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพองค์กรวิชาชีพ
ในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกันและมีผลส้าเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์ก้าลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก (Star) 
ประจ้าปีการศึกษา  2558 

10.  วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได้รับโล่รางวัล จากส้านักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานต้นแบบในการ
จัดตั งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ระดับดี 

 
 
 
 
 

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา  
 

กลยุทธ์ท่ี 1 เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
  มาตรการท่ี  1  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบท่ี  
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                                              หลากหลายทั งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี 
มาตรการท่ี  2  พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
มาตรการท่ี  3  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน  ในการสร้างงาน  สร้างรายได้ 
มาตรการท่ี  4  จัดการศึกษาวิชาชีพท่ีสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ 
มาตรการท่ี  5  ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  
 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 มาตรการท่ี  1  พัฒนาก้าลังคนให้มีความรู้ และทักษะฝีมือในระดับคุณภาพ 

มาตรการท่ี  2  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ 
มาตรการท่ี  3  ส่งเสริมความเป็นเลิศของเยาวชนที่มีความสามารถในทักษะฝีมือ 
มาตรการท่ี  4  สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ และการแข่งขันในเชิงคุณภาพ 
มาตรการท่ี  5  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

 

กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

 มาตรการท่ี  1  พัฒนาศักยภาพด้านการส่ือสารของผู้บริหาร ครู  บุคลากรการอาชีวศึกษาและ   
                              นักเรียนนักศึกษา 

มาตรการท่ี  2  พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
มาตรการท่ี  3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั งในและต่างประเทศ 
มาตรการท่ี  4  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล 
มาตรการท่ี  5  ปรับระบบความร่วมมือและเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก้าลังคน 

 

กลยุทธ์ท่ี 4 การวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

 มาตรการท่ี  1  พัฒนาการวิจัย  นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ี  2  น้าองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียน 
                   การสอน 

    มาตรการท่ี  3  ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ไปสู่ชุมชน และพัฒนาสู่ 
                              อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับสากล 

มาตรการท่ี  4  ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการอาชีวศึกษา 
   มาตรการท่ี  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และจัดการองค์ความรู้อาชีวศึกษาทั ง      
                                             ในและต่างประเทศ 

มาตรการท่ี  6  ส่งเสริมการวิจัย  และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ 
                    สู่สากล 
 

 
 



 
 

 

กลยุทธ์ท่ี 5 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

  มาตรการท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างบริหารจัดการและก้าหนดภารกิจท่ีชัดเจน ภายใต้กฎหมาย   
                                                 ระเบียบข้อบังคับท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในสภาพปัจจุบัน 
  มาตรการท่ี  2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  มาตรการท่ี  3  กระจายอ้านาจการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
  มาตรการท่ี  4  บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีธรรมาภิบาลโดยยึด   
                                                หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรการท่ี  5  พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 

  มาตรการท่ี  6  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 

  มาตรการท่ี  7  พัฒนาระบบการสรรหาและแต่งตั งผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึด  
                                                 หลักธรรมาภิบาล 
  มาตรการท่ี  8  สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ  สร้างขวัญและก้าลังใจให้บุคลากรภายในสถานศึกษา 

  มาตรการท่ี  9  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  
                                                 ประมุข 

  มาตรการท่ี  10  ท้านุ บ้ารุง ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

  มาตรการท่ี  11  ส่งเสริมการสร้างจิตส้านึกและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของปรัชญา  
                                                 เศรษฐกิจพอเพียง 
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4. ประวัติ  ความเป็นมา  และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  
 

4.1  ประวัติ  ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ นเพื่อ
สอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ใน
ท้องถิ่นรวมทั งต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ จึงได้จัดตั งวิทยาลัยการอาชีพสตึกขึ น
เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาท่ีขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่น
รวมทั งของประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาก้าลังคนของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ นตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ประวัติการจัดต้ัง 
เมื่อวันท่ี  24   เมษายน   2540  นายสมพงษ์  นิยมตรง นายอ้าเภอสตึก ได้รายงานการขอใช้ท่ีดิน

เพื่อก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพสตึกให้จังหวัดบุรี รัมย์ทราบ โดยมีเนื อท่ีประมาณ 170 ไร่ ซึ่งเป็นท่ีดิน
สาธารณประโยชน์  “หนองบัวเจ้าป่า”  ซึ่งตั งอยู่  ต้าบลนิคม  อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

อธิบดีกรมท่ีดินได้ท้าหนังสือถึงอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเรื่องการขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ หนองบัว
เจ้าป่า  ต้าบลนิคม  อ้าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  เนื อที่ประมาณ  170  ไร่  เพื่อใช้จัดตั งวิทยาลัยการอาชีพ 
สตึก 
           วิทยาลัยการอาชีพสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั งขึ นเมื่อ
วันท่ี  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2540  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการเปิดการสอนวิชาชีพและผลิตก้าลังคนด้าน
วิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้แก่นักเรียนและประชาชนในระดับอ้าเภอ  พื นท่ี  170  ไร่ ตั งอยู่ท่ี  ถนนบุรีรัมย์-
มหาสารคาม ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  31150  ห่างจากอ้าเภอสตึกประมาณ 3  กิโลเมตร 
 วิทยาลัยการอาชีพสตึกเปิดท้าการสอนครั งแรกในเดือนพฤษภาคม  2540  ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  และเปิดสอนวิชาชีพระยะสั น 
 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได้รับการแต่งตั งเป็นวิทยาลัยชุมชนเครือข่ายของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  โดย
เปิดสอนในระดับอนุปริญญา 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน   
 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได้จัดการเรียน การสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2556  แยกเป็น 

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชา  5  สาขางาน  ได้แก่ 
-  สาขาวิชาช่างยนต์ 

 สาขางานยานยนต์ 
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-  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 สาขางานไฟฟ้าก้าลัง 

-  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

 
-  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 สาขางานเครื่องมือกล 
-  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

 สาขางานโครงสร้าง 
ประเภท วิชาพาณิชยกรรม  เปิดสอน  1  สาขาวิชา  2  สาขางาน  ได้แก่ 
-  สาขาวิชาการบัญชี 

  สาขางานการบัญชี 
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) พุทธศักราช 2557  

ประเภท วิชาช่างอุตสาหกรรม  เปิดสอน  5  สาขาวิชา  5  สาขางาน ได้แก่ 
-  สาขาวิชาเคร่ืองกล 

  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
-  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

  สาขางานเครื่องมือกล 
-  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 

  สาขางานไฟฟ้าก้าลัง 
-  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
-  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

  สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมและโครงสร้างโลหะ 
 

ประเภท วิชาบริหารธุรกิจ  เปิดสอน  2  สาขาวิชา  2  สาขางาน ได้แก่ 
-  สาขาวิชาการบัญชี 

 สาขางานการบัญชี 
 -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
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  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั นหลากหลาย 
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั นและเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม/ประถม) 
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั น 108 อาชีพ 

หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ 
  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
  สาขางานไฟฟ้าก้าลัง 
  สาขางานการบัญชี 
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ขนาดและสถานท่ีต้ัง 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ตั งอยู่ท่ี กิโลเมตรท่ี 38  ถนนบุรีรัมย์ - มหาสารคาม ต้าบลนิคม  อ้าเภอสตึก  

จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 อยู่ห่างจากตัวอ้าเภอสตึก ประมาณ 3 กิโลเมตร ติดกับบริเวณโรงเรียนสตึก    
(โรงเรียนมัธยมประจ้าอ้าเภอสตึก)มีเนื อท่ี 170 ไร่เศษ ซึ่งมีสภาพชุมชนเศรษฐกิจสังคม การเมืองตามสภาพ
ท่ัวไป  จ้าแนกได้ดังนี  

 
สภาพชุมชน 

ค าขวัญอ าเภอสตึก   “ พระพุทธรูปสูงใหญ่ หาดทรายชวนฝัน แข่งขันเรือยาว เจ้าพ่อศักด์ิสิทธิ์ พาณิชย์
สนามบิน” 

อาณาเขต   มีพื นท่ี  803 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 501,875 ไร่ ตั งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด
บุรีรัมย์  ห่างจากตัวเมืองประมาณ  41  กิโลเมตร  ตามถนนทางหลวงหมายเลข  219  โดยมีอาณาเขต ดังนี  
 ทิศเหนือ   ติดเขตอ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีแม่น ้ามูลเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศใต้    ติดเขตอ้าเภอกระสัง อ้าเภอห้วยราช กิ่งอ้าเภอบ้านด่าน มีล้าตะโคงเป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศตะวันออก   ติดเขตอ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีล้าน ้าชีเป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศตะวันตก    ติดเขตกิ่งอ้าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีล้าตะโคงเป็นเส้นแบ่งเขต 

 
สภาพเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจ  ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ปลูกข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ  
ท้าไร่มันส้าปะหลัง  ไร่อ้อย  ไร่ข้าวโพด  สวนยางพารา  สวนยูคาลิปตัส ท้านา  นอกจากนั นก็มีการเลี ยงสัตว์ 
เช่น  โค  กระบือ  หมู  เป็ด  ไก่  และช้าง  ซึ่งปัจจุบันผู้เลี ยงช้างโดยฝึกหัดช้างเพื่อการแสดงแล้วจะส่งไปแสดง
ตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส้าคัญของประเทศไทย เช่น  พัทยา  บางแสน  ภูเก็ต  กาญจนบุรี รองลงมา  คือ  
อุตสาหกรรมการค้าและทอผ้าไหม  งานหัตถกรรมพื นบ้าน  สินค้า  OTOP  เช่น  สานเครื่องใช้ จากไม้ไผ่ สาน
รองเท้าด้วยผักตบชวา  เป็นต้น   
  
 สังคมและการเมือง  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานเชื อสาย ไทย ลาว เขมร ส่วย โดยมีภาษา
ท้องถิ่น  คือ  ภาษาไทยอีสาน เขมร ส่วยและไทยโคราช นับถือศาสนาพุทธ 99.90 % มีประชากร 112,258  
คน (ข้อมูล ณ ปี 2558) มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีส้าคัญ ดังนี   

1.   งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจ้าปี ณ แม่น ้ามูลหน้าท่ีว่าการอ้าเภอสตึก 
  2.  งานฉลองเจ้าพ่อวังกรูด ซึ่งจัดงานวันท่ี 1-5 เมษายน ของทุกๆ ปี 
  3.  งานงิ วอ้าเภอสตึก ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกๆ ปี 
  4.  ประเพณีอื่น ๆ  เหมือนไทยอีสานท่ัวไป 
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การเมืองการปกครอง 
 ในเขตอ้าเภอสตึก แบ่งออกเป็น 12 ต้าบล 179 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี  
  1.  ต้าบลสตึก   15     หมู่บ้าน 
  2. ต้าบลนิคม   24     หมู่บ้าน 
  3. ต้าบลดอนมนต์  10      หมู่บ้าน 
  4. ต้าบลสะแก   13     หมู่บ้าน 
  5. ต้าบลเมืองแก   19      หมู่บ้าน 
  6.  ต้าบลทุ่งวัง   15     หมู่บ้าน 
  7. ต้าบลท่าม่วง   11      หมู่บ้าน 
  8. ต้าบลชุมแสง   18     หมู่บ้าน 
  9.  ต้าบลหนองใหญ่  16      หมู่บ้าน 
  10. ต้าบลสนามชัย  12     หมู่บ้าน 
  11. ต้าบลกระสัง   8       หมู่บ้าน 
  12. ต้าบลร่อนทอง  18     หมู่บ้าน 

การปกครองท้องถิ่น 
 ในเขตอ้าเภอสตึกแบ่งการปกครองออกเป็น 12   ต้าบล   1  เทศบาล 
  1)  เทศบาลต าบลสตึก 
  2) องค์การบริการส่วนต าบล 12  แห่ง 
   2.1   องค์การบริหารส่วนต้าบลสตึก 
   2.2  องค์การบริหารส่วนต้าบลนิคม 
   2.3  องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนมนต์ 
   2.4  องค์การบริหารส่วนต้าบลร่อนทอง 
   2.5  องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองแก 
   2.6   องค์การบริหารส่วนต้าบลสะแก 
   2.7  องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองใหญ่ 
   2.8  องค์การบริหารส่วนต้าบลชุมแสง 
   2.9   องค์การบริหารส่วนต้าบลสนามชัย 
              2.10   องค์การบริหารส่วนต้าบลกระสัง 
                2.11   องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งวัง 
              2.12  องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าม่วง 

 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศาสนา 
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ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ  99.50 % อีก  0.50 % นับถือศาสนาคริสต์
และอิสลาม  ในพื นท่ีอ้าเภอสตึก มีวัดทั งสิ น จ้านวน 52  แห่ง ศาลเจ้า 1  แห่ง ดังนี  
  -  ได้รับวิสุงคามสีมา จ้านวน 25    แห่ง 
  -  ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา จ้านวน  27    แห่ง 
  -  ศาลเจ้าพ่อวังกรูด จ้านวน     1    แห่ง 

 ศิลปวัฒนธรรม 
  ศิลปวัฒนธรรมพื นบ้านของอ้าเภอสตึก ได้แก่ การละเล่นดนตรีพื นบ้าน เช่น กันตรึม  อ้าเภอสตึก
มีองค์กรเครือข่ายในพื นท่ี  จ้านวน 14 แห่ง  ดังนี  
  -  สภาวัฒนธรรมอ้าเภอ    1  แห่ง 
  -  สภาวัฒนธรรมต้าบล     12  แห่ง 
  -  ศูนย์วัฒนธรรมอ้าเภอ    1  แห่ง 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 งานประเพณีที่ส าคัญ  ได้แก่ 
  - งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ้าปี ณ บริเวณล้าน ้ามูล 
  -  งานประเพณีบุญบั งไฟ 
  -  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
  -  งานเทศกาลสงกรานต์  
  -  งานเทศกาลลอยกระทง 

 การสาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาล (ขนาด 60 เตียง)  จ้านวน 1    แห่ง 
  -  ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ  จ้านวน  1    แห่ง 
  -  สถานีอนามัย    จ้านวน 12  แห่ง 
  -  คลีนิก     จ้านวน   7  แห่ง 
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ้านวน   9  แห่ง 
 

สีประจ าวิทยาลัยการอาชีพสตึก 
 สีท่ีเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพสตึก คือ สีเทา กับ สีเลือดหมู 
 สีเทา         หมายถึง    ความสามัคคี ความสุขุม ความเยือกเย็นและความรอบคอบ 
 สีเลือดหมู  หมายถึง    การต่อสู้กับงาน ความเสียสละ และความกล้าหาญ 
 สีเทากับสีเลอืดหมู หมายถึง    ชาววิทยาลัยการอาชีพสตึกทุกคนจะต้องมีความเข้มแข็ง 

   อดทน กล้าเผชิญหน้ากับความจริง มีความรักสามัคคีซึ่ง 
   กันและกัน เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มุ่งพฒันา 
   ตนเอง และพัฒนา ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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 4.2  ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี  
        ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
  ชื่อภาษาอังกฤษ Satuk Industrial Community Education College 
  ที่ต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี  100  หมู่ ท่ี  23  ถนน บุรีรัมย์ – มหาสารคาม ต้าบลนิคม    
อ้าเภอสตึก   รหัส  31150 
  โทรศัพท์ โทร 0 4468 0114   

 โทรสาร  โทร 0 4468 0208   
เว็บไซต์  www.sticc.ac.th 
อีเมล  www.stuksticc@gmail.com     
เนื้อที่ของสถานศึกษา 
170  ไร่ งาน.............ตารางวา ................  
มีอาคาร  รวมทั งสิ น......9.........หลัง  มีห้องทั งสิ น....76......ห้อง ได้แก่ 

  1.  อาคารอ้านวยการ   จ้านวน   1 หลัง 5 ห้อง 
  2.  อาคารหอประชุมพัฒนาจิต   จ้านวน   1 หลัง 4 ห้อง 
  3.  อาคารเรือนช่ัวคราว    จ้านวน   1 หลัง 10 ห้อง 
  4.  อาคารช่างเช่ือมโลหะ   จ้านวน   1 หลัง 6 ห้อง 
  5.  อาคารบริหารธุรกิจ    จ้านวน   1 หลัง 18 ห้อง 
  6.  อาคารช่างอุตสาหกรรม   จ้านวน   1 หลัง 22 ห้อง 
  7.  อาคารโรงอาหาร    จ้านวน   1 หลัง 1 ห้อง 
  8.  อาคารช่างกลโรงงาน  จ้านวน    1 หลัง 5 ห้อง 
  9.  อาคารศูนย์วิทยบริการ จ้านวน    1 หลัง 5 ห้อง 
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5.  แผนภมูิโครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ่านวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ่านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายธีรกรณ์  พรเสนา 

งานบริหารงานทั่วไป 
นายสุริกานต์  เปร่ียมไพบูลย์ 

งานบุคลากร 
นางวาสนา  นวลศรี 

งานการเงิน 
นางวนิดา  โสมะฐิติ 

งานบัญชี 
นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วน้อย 

งานพัสดุ 
นายวีระศักด์ิ บุญทันเสน 

งานอาคารสถานที่ 
นายวิรัช  สายหยุด 

งานทะเบียน 
นางจิตรา  จิตวิวัฒนา 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางจันทร์เพ็ญ โลบุญ 

รองผู้อ่านวยการ ฝ่ายแผนงานและความรวมมือ 
นายวิรัช  สวุรรณทา 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางจิราภรณ์  งามช่ืน 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายผดุงศักด์ิ  บุญยืน 

งานความร่วมมือ 
นายเชษฐา  ตากกะโทก 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 
นายนิพนธ์  โยวะ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นายวัฒนา  พงษ์ชนะ 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
นายสิทธิศักด์ิ  ทันใจ 

รองผู้อ่านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นายธีระ  ค่าแปล 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย 

งานครูที่ปรึกษา 
นายสุรสิทธิ์  แสงเสนาะ 

งานปกครอง 
นายอภิชัย  แก้วค า 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
นางสาวณิชา แสงรัตนวงค ์

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางสาวรัชนีวรรณ  จันทร์ทา 

งานโครงการพิเศษ 
ว่าที่ ร.ต.บุญส่ง  นิเวศสวรรค์ 

รองผู้อ่านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
นายปัณณทัต  เพียรการ 

แผนกวิชาอุตสาหกรรม 
5  แผนกวิชา 

แผนกวิชาพาณิชยกรรม 
2  แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตร 
นายณัฏฐวุฒิ  ช ารัมย์ 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางสาวจิราภรณ์  สงครินทร์ 

งานวิทยบริการห้องสมุด 
นางสาวณิชา แสงรัตนวงศ์ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
นางสาวสุรีรัตน์ งามสะพร่ัง 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายลือเดช  บุญโยดม 



 
 

6. ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสตึก 

6.1 อัตราก้าลัง ปี 2560 ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2560 
                              ผู้ให้ข้อมูล  นางสาวจิตสุภา  อินอุไร  เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 
อัตราก้าลัง   มีบุคลากรทั งสิ น 89  คน 

ก. ข้าราชการ     19 คน 
1. ผู้บริหาร   5 คน 
2. ข้าราชการครู 14 คน 
3. ข้าราชการพลเรือน - คน 

ข. ลูกจ้างประจ้า    -   คน 
1. ท้าหน้าท่ีสอน - คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน 

ค. พนักงานราชการ    9 คน 
1. ท้าหน้าท่ีสอน 9 คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน 

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว    61 คน 
1. ท้าหน้าท่ีสอน 25 คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน 36 คน 

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ       -  คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการท่ีอื่น  -  คน 

 

ช. มีอัตราว่าง  ไม่มีคนครอง   - คน 
1. ข้าราชการ  - คน 
2. ลูกจ้างประจ้า - คน 

6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
   ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม 
- ต้่ากว่า ม.6   - คน    14 คน  - คน 
- ปวช./ม.6   - คน     1 คน  - คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี  - คน    12 คน  - คน 
- ปริญญาตรี   40 คน     9 คน  - คน 
- ปริญญาโท    8 คน     - คน  - คน 
- ปริญญาเอก   - คน     - คน  - คน   

รวม  48 คน    36 คน  - คน
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6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
   ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม 
- จ้างด้วยงบบุคลากร  23 คน     - คน - คน 
- จ้างด้วยงบด้าเนินงาน   - คน     - คน - คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  25 คน    36 คน - คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)  - คน     - คน - คน 
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ    - คน     - คน - คน 

รวม  48 คน    36 คน - คน 
 

 
6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

6.4.1 ข้าราชการ  รวม 14 คน  (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 
1. นายชาครีย์  สิริสุนทรานนท์ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา หัวหน้าแผนกวิชาสามัญฯ 
2. นางวาสนา  นวลศรี ปริญญาตร ี คณิตศาสตร์ หัวหน้างานบุคลากร 
3. นายสาวณิชา  แสงรัตนวงศ์ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานวิทยบริการ 
4. นายวัฒนา  พงษ์ชนะ ปริญญาตร ี การบัญชี หัวหน้างานประกนัคุณภาพฯ 
5. นางจิราภรณ์  งามช่ืน ปริญญาโท การบัญชี หัวหน้างานวางแผนฯ 
6. นางจิตรา  จิตติวัฒนา ปริญญาโท การบัญชี หัวหน้างานทะเบียน 
7. นายสุรสิทธ์  แสงเสนาะ ปริญญาตร ี ไฟฟ้าก้าลัง หัวหน้างานการเงิน 
8. นางวนิดา  โสมะฐิติ ปริญญาโท การบัญชี หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
9. นางจันทร์เพ็ญ  โลบุญ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
10. นายอนุชา  ช่ืนจิตรชม ปริญญาโท ช่างยนต์ หัวหน้าแผนกวิชาคอมฯ 
11. นายสิทธิชัย  ลีหล้าน้อย ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเช่ือมฯ 
12. นายสุริกานต์  เปรี่ยมไพบูลย์ ปริญญาตร ี ช่างเช่ือมโลหะ  หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
13. นายวีระศักดิ์ บุญทันเสน ปริญญาตร ี ช่างกลโรงงาน หัวหน้างานแผนกช่างกลฯ 
14. นายณัฏฐวุฒิ  ช้ารัมย์ ปริญญาตร ี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานหลักสูตรฯ 
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6.4.2 ลูกจ้างประจ า  รวม   - คน  (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการ
ทั่วไป 

    
    
    
6.4.3 พนักงานราชการ รวม  9  คน  (ท าหน้าที่สอน ธุรการทั่วไป)  

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

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 

1. นางแพรวพรรณ  กิตติภูมิติกุล ปริญญาตร ี การบัญชี หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
2. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วน้อย ปริญญาตร ี การบัญชี หัวหน้างานบัญชี 
3. ว่าท่ี ร.ต.บุญส่ง  นิเวศสวรรค์ ปริญญาตร ี การบัญชี หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
4. นายธนกฤต  สุวรรณกัญญา ปริญญาโท ไฟฟ้าก้าลัง หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
5. นายสวัสด์ิ  จันทราช ปริญญาตร ี อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กฯ 
6. นายปฐมพงษ์  สังข์น้อย ปริญญาโท เทคนิคพื นฐาน หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
7. นายลือเดช  บุญโยดม ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน 
8. นายวิรัช  สายหยุด ปริญญาตร ี ช่างกลโรงงาน หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
9. นายจ้ารัส  พิมพาชาติ ปริญญาตร ี ช่างยนต์ - 
 
6.4.4 ลูกจ้างชั่วคราว  รวม  61  คน  (ท าหน้าที่สอน ธุรการทั่วไป) 

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

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 

1. นายนิพนธ์  โยวะ ปริญญาตร ี ช่างยนต์ หัวหน้างานวิจัยฯ 
2. นายเอกราช  ประทัด ปริญญาตร ี ช่างยนต์ - 
3. นายลือเดช  บุญโยดม ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานส่ือการเรียนฯ 
4. นายชวลิต  ผลยลาภ ปริญญาตร ี ช่างยนต์ - 
5. นางสาวจิระประภา  สุริพล ปริญญาตร ี ภาษาไทย - 
6. นายเนติราช  ค้าก้อน ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยงานวิจัยฯ 
7. นายผดุงศักดิ์  บุญยืน ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 
8. นายเชษฐา  ตากกะโทก ปริญญาตร ี ช่างยนต์ หัวหน้างานความร่วมมือ 
9. นายธนะศักดิ์  อาคมศิลป์ ปริญญาโท อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยงานกิจกรรม 
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ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนนุ/ธุรการทั่วไป 

10. นางสาวกชพรรณ  หลักหนองบัว ปริญญาตร ี ช่างกลโรงงาน - 
11. นายสุขิตกุล  นามลัย ปริญญาตร ี ช่างกลโรงงาน - 
12. นายสุริยะ  นันทสุมาลย์ ปริญญาตร ี พลศึกษา ผู้ช่วยงานกิจกรรม 
13. นางสาวรัชนีวรรณ  จันทร์ทา ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานสวัสดิการ 
14. นางสาวขวัญเรือน  นันทแสง ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยงานส่ือการเรียนฯ 
15. นางสาวอรวรรณ  ขุ่ยขะ ปริญญาตร ี การบัญชี - 
16. นายสิทธิศักดิ์  ทันใจ ปริญญาตร ี ช่างเช่ือมโลหะ หัวหน้างานส่งเสริมฯ 
17. นายกล้าณรงค์  แรงจบ ปริญญาตร ี ช่างกลโรงงาน หัวหน้างานลูกเสือ 
18. นางสาวรุ่งอุบล  แดนโคตรผม ปริญญาตร ี ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยงานสวัสดิการ 
19. นางสาวจิราภรณ์  สงครินทร์ ปริญญาตร ี อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานวัดผลฯ 
20. นางสาวแวววิมนต์  ไสย์แสง ปริญญาตร ี การบัญชี ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ 
21. นางสาวสุรีรัตน์  งามสะพรั่ง ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานทวิภาคี 
22. นางสาวพิชญา  พรหมเอาะ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ - 
23. นายอดิชัย  คุ้มแถว ปริญญาตร ี ช่างยนต์ หัวหน้างานปกครอง 
24. นายเถลิงรัฐ  แสงพระเวทย์ ปริญญาตร ี ไฟฟ้าก้าลัง - 
25. นายจตุรงค์  คงแสง ปริญญาตร ี อิเล็กทรอนิกส์ - 
26. นางสาววัชรา  กัดไธสง ปวส.  เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลฯ 
27. นางทิพวรรณ  ยามรัมย์ ปวส.  เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนฯ 
28. ว่าท่ี ร.ต.ทนงชัย  อินทวงศ์ ปวส.  เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
29. นายจักรพันธ์  สัมฤทธิ์ดี ปวส.  เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ 
30. นางสาววิภาวดี  วงศ์ตรี ปริญญาตร ี  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ ์

31. นางสาวกาญจนา  ศรีเมือง ปวส.  เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 
32. นางสาวอังคุณากร  พลพา ปริญญาตร ี  เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา 

33. นางสาววงศ์สุริยา  พยัคฆกุล ปริญญาตร ี  เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ 
34. นายอัสนี  บุญจงนุเคราะห์กุล ปวส.  เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลฯ 

35. นางสาวสุวรรณภา  ฝาค้า ปริญญาตร ี  เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
36. นางสาวจุรีรัตน์  ปัตโต ปริญญาตร ี  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 

37. นางสาววิยุดา  ยิงรัมย์ ปริญญาตร ี  เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
38. นางสาวธีรารักษ์  ปะลุวันรัมย์ ปวส.  เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
39. นางสาวเสาวภา  พิมพ์หล้า ปวส.  เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 

44 



 
 

40. นางสาวพัชรินทร์  หลักหนองบัว ปวส.  เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ 
41. นางสาวนวลละออ  ประยันโต ปวส.  เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
42. นางสาวจิตนิภา  ปาปะเก ปวส.  เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
43. นางสาววราพร  พิมพ์หล้า ปวส.  เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียน การสอน 

44. นางกมลวรรณ  ศรีสุพรรณ ปริญญาตร ี  เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรฯ 
45. นางสาวจิตสุภา  อินอุไร ปริญญาตร ี  เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 
46. นายกิตติศักดิ์  แสวงสุข ปริญญาตร ี  เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
47. นายนิยม  ลาภมาก ม.3  พนักงานขับรถ 
48. นายอ้ารา  รัตนวงศ์สวัสด์ิ ป.4  พนักงานขับรถ 
49. นายสาลี ยุดรัมย์ ป.4  นักการภารโรง 
50. นายสมพงษ์  แสงงาม ม.3  นักการภารโรง 
51. นายบุญแก้ว  สายสาลี ม.6  นักการภารโรง 
52. นายไพศาล  ศรีทอง ป.4  นักการภารโรง 
53. นายทองดี  ผลบุญ ม.3  นักการภารโรง 
54. นายชน  สิบรัมย์ ม.3  นักการภารโรง 
55. นายสมพร  เดือนแหร่รัมย์ ม.3  นักการภารโรง 
56. นางดาหวัน  นิลฉวี ป.6  แม่บ้าน 
57. นางหัด  แสงงาม ม.3  แม่บ้าน 
58. นางโสภา  ชาภักดี ม.3  แม่บ้าน 
59. นายบุญล้อม  หอมหวล ป.4  ยามรักษาการณ์ 
60. นายบุญเสาร์  สืบเพ็ง ป.4  ยามรักษาการณ์ 
61. นายบุญมี  จันทร์อินทร์ ป.4  ยามรักษาการณ์ 
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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

31,972,665 2,701,200 464,000   -         19,377,640   5,516,219 -         14,991,660 3,714,685 39,952,789  59,330,429  

 1. แผนงานสรางและกระจายขยายโอกาส 59,330,429 

 - งบบุคลากร 2,570,040  87,500 2,657,540   2,657,540   

 - งบดําเนินงาน 3,408,700  2,583,700 464,000   6,456,400   1,059,000 1,059,000   7,515,400   

 - งบลงทุน 7,128,000  7,128,000   -            7,128,000   

 - งบเงินอุดหนุน 15,730,225 30,000     15,730,225   5,516,219 14,991,660 2,655,685 38,893,789 38,893,789 

 - งบรายจายอื่น 3,135,700  3,135,700   -            3,135,700   

 2. แผนงาน สรางเครือขายความรวมมือ ระดับอาเซียนและตางประเทศ -            

 - งบบุคลากร         -

 - งบดําเนินงาน -            

 - งบลงทุน -            

 - งบเงินอุดหนุน -            

 - งบรายจายอื่น

สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัย  การอาชีพสตึก

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2560) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
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1. ประมาณการรายรับ 57,284,935 บาท

 ก. เงินรายได (บกศ.) ยกยอดมา + คาดวาจะไดรับ 5,344,992 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป 2561 (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ 51,939,943 บาท

งบบุคลากร 7,230,118 บาท

งบดําเนินงาน 6,543,900 บาท

งบลงทุน 19,300,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 15,730,225 บาท

งบรายจายอื่น 3,135,700 บาท

2. ประมาณการรายจาย 57,284,935 บาท

งบบุคลากร 7,230,118 บาท

 - เงินเดือน 4,394,159    บาท

 - คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,310,376    บาท

 -  เงินวิทยฐานะ 525,583      บาท

งบดําเนินงาน 11,888,892 บาท

งบลงทุน 19,300,000 บาท

 - ครุภัณฑ 1,300,000 บาท

 - ที่ดินและส่ิงปลูกสราง 18,000,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 15,730,225 บาท

งบรายจายอื่น 3,135,700 บาท

379,200 บาท

117,600 บาท

410,000 บาท

30,000 บาท

44,000 บาท

35,000 บาท

79,000 บาท

147,000 บาท

100,000 บาท

100,000 บาท

204,900 บาท

320,000 บาท

180,000      บาท

20,000        บาท

969,000 บาท

สวนที่ 3 

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปตอไป)

วิทยาลัย  การอาชีพสตึก

 - คาใชจายโครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

 -  คาใชจายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุรภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix Center

 - คาใชจายโครงการสงเริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

 - คาใชจายในการดําเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ

 - คาใชจายโครงการการผลิตพัฒนา เสริมสรางคุรภาพชีวิตครู คณาจารย และบุคคลากรทางการศึกษา

 - คาจัดการเรียนการสอนเรียนรวมหลักสูตรและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)

 - คาใชจายโครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

 - คาใชจายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี

 - คาใชจายโครงการอาชีวะพัฒนา

 -  คาใชจายโครงการพัฒนาความรวมมืออาชีวศึกษาสูมาตรฐานนานาชาติ

 -  คาใชจายโครงการเตรียมความพรอมผูเรียนอาชีวศึกษา

 - คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน

 - โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบรณาการเพื่อสรางโอกาส

 - คาใชจายโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดําริ 

 - คาใชจายโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
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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 33,160,718          1,931,500     1,140,000     36,232,218      11,095,165   270,000       4,342,560     15,707,725   5,344,992     57,284,935  

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 3,487,400           1,916,500     1,140,000     6,543,900       5,344,992    11,888,892  

    คาตอบแทน 200,000       200,000         

คาตอบแทนสอนระยะสั้น 200,000       200,000         

    คาใชสอย 1,810,710           1,329,960    197,000       3,337,670       384,537       

คาสมทบเงินกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ 81,000         81,000           

คาเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 112,000       112,000         

โครงการพัฒนาสถานศึกษา 1,810,710           1,248,960     85,000         3,144,670       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. 2561

วิทยาลัย  การอาชีพสตึก

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2561) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

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.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2561) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

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 19,300,000         19,300,000     19,300,000  

ครุภัณฑ 1,300,000           1,300,000       

 - เครื่องกลึงขนาดยันศูนยเหนือแทน 165 มม. พรอมอุปกรณ  2 เครื่อง 1,300,000           1,300,000       

สิ่งกอสราง 18,000,000         -              18,000,000     

 - อาคารปฏิบัติการเอนกประสงคพรอมครุภัณฑ พื้นที่ไมต่ํากวา 3,000 18,000,000          18,000,000     

งบอุดหนุน 7,500                 15,000         -              22,500           11,095,165   270,000       4,342,560     15,707,725   4,655,305    15,730,225  

คาตอบแทน -              9,568,783    270,000       9,838,783    1,339,355    

เงินเดือนครูตางชาติ 270,000       270,000       

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

คาครองชีพลูกจางชั่วคราว 1,575,083     1,575,083    

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       2,621,100    

เงินสมทบประกันสังคมลูกจางชั่วคราว 220,382       220,382       

วัสดุกอสราง 100,000       100,000       

จัดหาครุภัณฑแผนกวิชา 2,621,100    

  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.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2561) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ

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 3,135,700           3,135,700       3,135,700    3,135,700   

 - คาใชจายโครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200              379,200         379,200       

คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน 117,600              117,600         117,600       

คาใชจายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสราง

เพื่อชุมชน (Fix it Center) 969,000              969,000         969,000       

คาใชจายการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสรางโอกาสฯ 410,000              410,000         410,000       

คาใชจายโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดําริ 30,000               30,000           30,000         

คาใชจายโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ 44,000               44,000           44,000         

คาใชจายการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา 35,000               35,000           35,000         

คาใชจายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี 79,000               79,000           79,000         

คาใชจายในการดําเนินงานการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 100,000              100,000         100,000       

คาใชจายโครงการผลิพัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารย และบุคลากร 100,000              100,000         100,000       

คาจัดการเรียนการสอนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย

204,900              204,900         204,900       

คาใชจายโครงการอาชีวะพัฒนา 320,000              320,000         320,000       

คาใชจายโครงการพัฒนาความรวมมืออาชีวศึกษาสูมาตรฐานนานาชาติ 180,000              180,000         180,000       

คาใชจายโครงการเตรียมความพรอมผูเรียนอาชีวศึกษา 20,000               20,000           20,000         

คาใชจายโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียน

อาชีวศึกษา
147,000              147,000         147,000       

 สํารองฉุกเฉิน 1,000,000       

ฉุกเฉิน

 สํารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่

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

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ีใช

จาย

ที่ใช
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-60 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน

เงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ

1 งานตามภาระงานประจํา

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

1.2 งบลงทุน 19,300,000 19,300,000

เครื่องกลึงขนาดยันศูนยเหนือแทน 165 มม. งานพัสดุ 1,300,000 1,300,000

อาคารเอนกประสงคพรอมครุภัณฑ งานพัสดุ 18,000,000 18,000,000

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 9,149,034 9,149,034

 - โครงการพัฒนาสถานศึกษา 4 ฝาย บริหารทรัพยากร/

แผนงาน/พัฒนา/วิชา

กร

4,086,889 4,086,889

 - โครงการจัดหาครุภัณฑประจําแผนกวิชา แผนกวิชา 2,621,100 2,621,100

 - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน งานกิจกรรมฯ 2,441,045 2,441,045

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

3.1  - คาใชจายโครงการเรงประสิทธิภาพการ ฝายบริหารทรัพยากร 379,200 379,200

3.2 คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน ฝายบริหารทรัพยากร 117,600 117,600

3.3 คาใชจายโครงการพัฒนารูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

(Fix it Center)

ฝายพัฒนากิจการ 969,000 969,000

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน

ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561

วิทยาลัย การอาชีพสตึก    จังหวัด  บุรีรัมย

หนวย : บาท

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ท่ีใช

จาย

ที่ใช
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-60 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560

3.4 คาใชจายการพัฒนาทักษะอาชีพแบบ

บูรณาการเพื่อสรางโอกาสฯ

งานอาชีวศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย

410,000 410,000

3.5 คาใชจายโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ ฝายพัฒนากิจการ 30,000 30,000

3.6 คาใชจายโครงการขยายโอกาสทาง

การศึกษาวิชาชีพ

ฝายพัฒนากิจการ 44,000 44,000

3.7 คาใชจายการลดปญหาการออกกลางคัน ฝายพัฒนากิจการ 35,000 35,000

3.8 คาใชจายโครงการขยายและยกระดับ ฝายวิชาการ 79,000 79,000

3.9 คาใชจายในการดําเนินงานการยกระดับ

มาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ

ฝายวิชาการ 100,000 100,000

3.10 คาใชจายโครงการผลิพัฒนา เสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตครู คณาจารย และบุคลากร

ฝายบริหารทรัพยากร 100,000 100,000

3.11 คาจัดการเรียนการสอนรวมหลักสูตร ฝายวิชาการ 115,000 115,000

3.12 คาใชจายโครงการอาชีวะพัฒนา ฝายพัฒนากิจการ 320,000 320,000

3.13 คาใชจายโครงการพัฒนาความรวมมือ ฝายวิชาการ 180,000 180,000

3.14 คาใชจายโครงการเตรียมความพรอมผูเรียน ฝายวิชาการ 20,000 20,000

3.15 คาใชจายโครงการสงเสริมการประกอบ ฝายแผนฯ 14,700 14,700

4 โครงการพิเศษ (ไมใชเงิน สอศ./สถานศึกษา)

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 
 

 

  

ขอมูลแผนการรับนักศึกษา 

ประจําปงบประมาณ 

2561 
 



168  - 74  - 110  - 352  - 80  - 168  - 74  - 322  -

109  - 69  - 97  - 275  - 80  - 109  - 69  - 258  -

18  - 15  - 33  - 66  - 20  - 18  - 15  - 53  -

51  - 30  - 44  - 125  - 40  - 51  - 30  - 121  -

55  - 38  - 59  - 152  - 40  - 55  - 38  - 133  -

401  - 226  - 343  - 970  - 260  - 401  - 226  - 887  -

134  - 85  - 114  - 333  - 120  - 134  - 85  - 339  -

73  - 75  - 76  - 224  - 80  - 73  - 75  - 228  -

207  - 160  - 190  - 557  - 200  - 207  - 160  - 567  -

608  - 386  - 533  - 1527  - 460  - 608  - 386  - 1454  -

ทวิภาคี ปกติ

ขอมูลแผนการรับนักศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2561

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน
ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียน  1/2561

ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 ป 3 รวมป 3 รวม

ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคีปกติ

สาขางานยานยนต

ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคีประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปกติ ทวิภาคี ปกติ

สาขางานการบัญชี

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

รวม

รวมทั้งสิ้น

สาขางานเครื่องมือกล

สาขางานเชื่อมโลหะ

สาขางานไฟฟากําลัง

สาขางานอิเล็กทรอนิกส

รวม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ



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

 - 35  - 45  - 80  - 46  - 35  - 81

 - 26  - 22  - 48  - 34  - 26  - 60

 - 28  - 34  - 62  - 36  - 28  - 64

 - 39  - 53  - 92  - 51  - 39  - 90

 - 6  - 13  - 19  - 8  - 6  - 14

 - 134  - 167  - 301  - 175  - 134  - 309

49 32 43 42 81 85 40 52 26 26 66 78

11 29 7 49 40 56 40 52 26 26 66 78

60 61 50 91 110 141 80 104 52 52 132 156

60 195 50 258 110 442 40 279 52 186 92 465

ขอมูลแผนการรับนักศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2561

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน
ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561

ป1 ป2 รวม ป1

สาขางานการบัญชี

ป2 รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขางานเทคนิคยานยนต

สาขางานไฟฟากําลัง

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

รวม

รวมทั้งสิ้น

สาขางานเครื่องมือกล

สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม

รวม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ



ป1 ป2 รวม ป1 ป2 รวม

20 11 31 26 20 46

20 10 30 26 20 46

20 0 20 26 0 20

60 21 81 78 40 112

20 15 35 26 20 46

20 13 33 26 20 46

40 28 68 52 40 92

100 49 149 130 80 204

ขอมูลแผนการรับนักศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2561

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนประสบการณ

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน
ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขางานเทคนิคยานยนต

สาขางานไฟฟากําลัง

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

รวม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขางานการบัญชี

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

รวม

รวมทั้งสิ้น



คาราวานแกจน  -  -  -

รวมมือผลิตกําลังคน  -  -  -

สรางผูประกอบการตอยอด  -  -  -

ศูนยบมเพาะ  - 150 150

Fix it center  - 600 600

E to E  (กลุมหลักสูตร Local Need) 280 280 560

แกปญหาความยากจน  -  -  -

รวมกับหนวยงานอื่น ๆ  -  -  -

รวม  - 1,030 1,310

ขอมูลแผนการรับนักศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2561

โครงการ/หลักสูตรพิเศษ

หลักสูตรพิเศษอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 รวม



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 2561

หลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ (สําหรับประชาชนทั่วไป)



ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561

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 2561

หลักสูตรระยะสั้น สําหรับประชาชนทั่วไป



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ประจําปงบประมาณ 

2561 
 



 



งบประมาณ รวม

จํานวนนักเรียน นักศึกษา

2/2560 ระดับ ปวช. จํานวน 1,527  คน

1/2561  ระดับ ปวช.  จํานวน 1,454  คน

1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

1.1 กิจกรรมวิชาการ

1 โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินองคการมาตรฐานดีเดน องคการนักวิชาชีพ 23,985

ในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561

2 โครงการงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับสถาน 6,040

ศึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจําปการศึกษา 2561

3 โครงการจัดทําแผนการพัฒนาองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับ 50,200

สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก ประจําปการศึกษา 2561

4 โครงการการจัดนิทรรศการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 18,000

วิทยาลัยการอาชีพสตึก ประจําปการศึกษา 2561

5 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งนายกองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง 2,720

ประเทศไทย ปการศึกษา 2561

รวมขอ 1.1 100,945

1.2 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

1 โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 1,200

2 โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา (สวดมนต) 1/2561 5,000

3 โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา (สวดมนต) 2/2561 3,360

4 โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา การตอบปญหา 360

ธรรมะ "ทางกาวหนา" ครั้งที่ 40 ประจําปการศึกษา 2561

5 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ยิ้ม ไหว ทักทาย ประจําป 2561 360

6 โครงการวันปยมหาราช ประจําป 2561 1,500

7 โครงการกิจกรรมวันพอแหงชาติ "5 ธันวาคม มหาราช" ประจําปการศึกษา 2561 10,000

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

9 โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561 8,000

10 โครงการวันไหวครู ประจําปการศึกษา 2561 50,000

11 โครงการวันแมแหงชาติ ประจําป 2561 9,000

12 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต 1,000

พระบรมราชินนาถ "12สิงหา มหาราชินี" ประจําปการศึกษา 2561

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ประจําปงบประมาณ 2561

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

กิจกรรม/โครงการ

จํานวนนักเรียน นักศึกษา



งบประมาณ รวม

13 โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ประจําป 2561 1,500

14 โครงการประกอบพิธีถวายราชสดุดี นําลูกเสือวิสามัญบําเพ็ญประโยชน เนื่องใน 2,000

"วันวชิราวุธ" ประจําป 2561

15 โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ "ประดับแถบ 2 สี" ประจําปการศึกษา 2561 4,000

16 โครงการประดับแถบ 3 สี ประจํากองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 12,000

17 โครงการเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา 6,000

อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2561

18 โครงการเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา 22,000

อาชีวศึกษา ระดับพื้นที่การศึกษา ประจําปการศึกษา 2561

19 โครงการเขารวมคายพักแรมและชุมนุมลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 100,000

ประจําปการศึกษา 2561

20 โครงการกิจกรรมเขาคายพักแรมและชุมนุมลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษาระดับชาติ 50,000

ประจําป 2561

21 โครงการ DAY CAMP ลูกเสือวิสามัญ 360

22 โครงการกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาและมอบอุปกรณลูกเสือฯ ของนักศึกษาเทียบโอน 1,500

ความรูและประสบการณ ประจําปการศึกษา 2561

23 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ประจําปการศึกษา 2561 50,000

รวมขอ 1.2 340,140

1.3 กิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ

1 โครงการกีฬาปรองดอง สานสัมพันธพี่นอง วิทยาลัยการอาชีพสตึก 10,000

2 โครงการแขงขันกีฬาภายในวิทยาลัยการอาชีพสตึก ประจําปการศึกษา 2561 40,000

3 โครงการแขงขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2561 120,000

4 โครงการแขงขันกีฬาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2561 100,000

5 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561 70,000

6 โครงการแขงขันกีฬานักศึกษาเทียบโอนความรูและประสบการณ ประจําปการศึกษา2561 2,000

รวมขอ 1.3 342,000

1.4 กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําปการศึกษา 2561 360

2 โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา 2,000

(ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเพื่อแมของแผนดิน) นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ ป 2561

3 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเพื่อแมของแผนดิน เนื่องในวันแมแหงชาติ ป 2561 360

4 โครงการ Big Cleaning Day ประจําป 2561 2,000

รวมขอ 1.4 4,720

กิจกรรม/โครงการ



งบประมาณ รวม

1.5 กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

1 โครงการวันลอยกระทง ประจําปการศึกษา 2561 20,000

2 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต สรงน้ําพระ รดน้ําขอพรผูใหญ 10,710

ประจําปการศึกษา 2561

3 โครงการวันมาฆบูชา ประจําป 2561 1,500

4 โครงการวันวิสาขบูชา ประจําป 2561 3,800

5 โครงการวันอาสาฬหบูชา  ประจําป 2561 4,500

6 โครงการวันอาสาฬหบูชา และประเพณีแหเทียนวันเขาพรรษา รวมกับชุมชน/เทศบาล 5,000

ประจําปการศึกษา 2561

7 โครงการแขงขันเรือยาว ประจําป 2561 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 2561

2 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสตึก 2,000

ประจําปการศึกษา 2561

3 โครงการรณรงคเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  ปการศึกษา 2561 2,000

4 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ประจําปการศึกษา 2561 12,000

5 โครงการปรับปรุงและซอมแซมโรงอาหาร ประจําปการศึกษา 2561 20,000

รวมขอ 2.1 41,000

2.2  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

1 โครงการปจฉิมนิเทศและอําลาสถานศึกษา  ผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 10,635

2 โครงการมหกรรมถนนอาชีพ Road Show แนะแนวการศึกษาตอ ปการศึกษา 2561 63,210

3 โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 58,000

4 โครงการสงเสริมความรูเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงาน 2,000

5 โครงการแนะแนวนักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561 48,750

6 โครงการปฐมนิเทศและทําสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สําหรับผูกูยืม 5,525

ประจําปการศึกษา 2561

7 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561 132,850

8 โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 1,000

9 โครงการประชุมสัมมนาเครือขายครูแนะแนว รวมกับ สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม  -

ศึกษา เขต 4

กิจกรรม/โครงการ



งบประมาณ รวม

10 โครงการระดมทุนการศึกษาพัฒนานักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก 4,335

ประจําปการศึกษา 2561

11 โครงการจัดปรับปรุงหองสํานักงานแนะแนวฯ ประจําป 2561 2,500

รวมขอ 2.2 328,805

2.3  งานครูที่ปรึกษา

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา 26,740

2 โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีว 30,000

ศึกษา ประจําปการศึกษา 2561

3 โครงการประชุมเครือขายผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปญหาการออกกลางคัน 28,310

ประจําปการศึกษา 2561

4 โครงการจัดทําแฟมประวัติ Stuk - Portfolio (แฟมคนดีศรีสตึก) 9,300

5 โครงการโฮมรูมนักเรียน นักศึกษา  -

รวมขอ 2.3 94,350

2.4  งานปกครอง 

1 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 1,500

2 โครงการตรวจสารเสพติดเพื่อพัฒนาเปนสถานศึกษาสีขาว ประจําปการศึกษา 2561 70,000

3 โครงการผูใหญบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 7,800

4 โครงการสรางเครือขายภูมิคุมกันยาเสพติด 1 ตํารวจ 1 วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 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 2561 10,000

2 โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ (9 แผนกวิชา) 90,000

3 โครงการ Open House ประจําปการศึกษา 2560 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 2/2560  (150 x 1,527 คน) 229,050

ภาคเรียนที่ 1/2561  (150 x 1,454 คน) 218,100

รวมขอ 3 กิจกรรมศึกษาดูงาน 447,150

4 กิจกรรมคอมพิวเตอร (อินเตอรเน็ตในหลักสูตรปกต)ิ

ภาคเรียนที่ 2/2559  (125 x 1,527 คน) 190,875

ภาคเรียนที่ 1/2560  (125 x 1,454 คน) 181,750

รวมขอ 4 กิจกรรมคอมพิวเตอร 372,625

2,441,045รวมทั้งสิ้น (ขอ 1+ ขอ2+ ขอ3+ ขอ4)



 

 

 

 

โครงการพัฒนาสถานศึกษา 4 ฝาย 

ประจําปงบประมาณ 

2561 
 



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ
หมาย

เหตุ
ฝายวิชาการ

1 โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู มุงสมรรถนะอาชีพ ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 งานหลักสูตร

และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปการศึกษา 2561

2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม ต.ค.60-ก.ย.61 23,000 งานหลักสูตร

อาเซียนสําหรับบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจําปงบประมาณ 2561

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเปดอาชีพในสถาน ต.ค.60-ก.ย.61 21,000 งานหลักสูตร

ประกอบการ ประจําปการศึกษา 2561

4 โครงการนิเทศแผนกวิชา ปการศึกษา 2560 ประจําปงบประมาณ 2561 ต.ค.60-ก.ย.61 4,700 งานหลักสูตร

5 โครงการจัดทําวิชาโครงการ ประจําปการศึกษา 2561 ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 งานหลักสูตร

6 โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการดานภาษาตางประเทศและกลุมอาชีพ ต.ค.60-ก.ย.61 148,800 งานหลักสูตร

7 โครงการอบรมภาษาญี่ปุนอาเซียน ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 งานหลักสูตร

8 โครงการเพิ่มศักยภาพผูเรียนสูมาตรฐานวิชาชีพ ต.ค.60-ก.ย.61 8,000 งานหลักสูตร

9 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2561 ต.ค.60-ก.ย.61 27,000 งานหลักสูตร

10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนความรูประสบการณ ต.ค.60-ก.ย.61 2,500 งานหลักสูตร เทียบโอน

11 โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู แบบฐานสมรรถนะ ต.ค.60-ก.ย.61 30,000 งานหลักสูตร เทียบโอน

โดยใชโครงงานเปนฐานดวยวิธีเทียบโอนความรูและ

ประสบการณ ประจําปการศึกษา 2561

12 โครงการพัฒนาระบบงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ต.ค.60-ก.ย.61 12,000 งานหลักสูตร เทียบโอน

เทียบโอนความรูและประสบการณ ประจําปงบประมาณ 2561

13 โครงการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาเทียบโอนความรูและ ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 งานหลักสูตร เทียบโอน

ประสบการณ  ประจําปงบประมาณ 2561

14 โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล  ประจําปการศึกษา 2561 ต.ค.60-ก.ย.61 10,500 งานวัดผล

15 โครงการ Pre-V-NET ประจําปการศึกษา 2561 ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 งานวัดผล

16 โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 งานวัดผล

V-NET ปการศึกษา 2561

17 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2561 ต.ค.60-ก.ย.61 9,000 งานวัดผล

18 โครงการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา2561 ต.ค.60-ก.ย.61 8,000 งานวัดผล

19 โครงการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา2561 ต.ค.60-ก.ย.61 8,000 งานวัดผล

20 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาเทียบโอนความรูและ ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 งานวัดผล

และประสบการณ ประจําปการศึกษา 2561

21 โครงการประเมินเบื้องตนกลุมนักศึกษาเทียบโอนความรูและ ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 งานวัดผล

ประสบการณ ประจําปการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ 2561



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

โครงการ

หมาย

เหตุ

22 โครงการแนะแนวการฝกอาชีพใหนักศึกษาที่จะออกฝกในสถาน ต.ค.60-ก.ย.61 2,000 งานทวิภาคี

ประกอบการ ประจําปการศึกษา 2561

23 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ต.ค.60-ก.ย.61 2,200 งานทวิภาคี

ระบบปกติ ประจําปการศึกษา 2561

24 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ต.ค.60-ก.ย.61 6,760 งานทวิภาคี

ระบบทวิภาคี ประจําปการศึกษา 2561

25 โครงการสงนักศึกษาออกฝกอาชีพในสถานประกอบการ ต.ค.60-ก.ย.61 8,000 งานทวิภาคี

ประจําปการศึกษา 2561

26 โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพใน ต.ค.60-ก.ย.61 45,960 งานทวิภาคี

สถานประกอบการ ประจําปการศึกษา 2561 (ทั้งหมด 6 ครั้ง)

27 โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ต.ค.60-ก.ย.61 2,500 งานทวิภาคี

ระบบปกติ ประจําปการศึกษา 2561

28 โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ต.ค.60-ก.ย.61 1,460 งานทวิภาคี

ระบบทวิภาคี ประจําปการศึกษา 2561

29 โครงการจัดทําสมุดบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพ ต.ค.60-ก.ย.61 27,500 งานทวิภาคี

30 โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรม ต.ค.60-ก.ย.61 25,000 งานสื่อ

คอมพิวเตอรโดยโปรแกรม Camtasia Studio และ Sagit

31 โครงการกิจกรรมสัปดาหหองสมุด ประจําปการศึกษา 2561 ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 งานวิทยบริการ

32 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในหองสมุด ต.ค.60-ก.ย.61 234,000 งานวิทยบริการ

ประจําปการศึกษา 2561

33 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ต.ค.60-ก.ย.61 100,000 งานวิทยบริการ

(หนังสือ + สื่อโสตอิเล็กทรอนิกส) ประจําปการศึกษา 2561

34 โครงการถาไมเปดอานแลวจะรูไดอยางไร  ต.ค.60-ก.ย.61 1,000 งานวิทยบริการ

ประจําปการศึกษา 2561

35 โครงการอานครบ จบแน ต.ค.60-ก.ย.61 1,000 งานวิทยบริการ

36 โครงการพัฒนาฝายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2561 ต.ค.60-ก.ย.61 30,000 ฝายวิชาการ

899,880รวม (ฝายวิชาการ)

ฝายวิชาการ



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ

ฝายแผนงานและความรวมมือ

1 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ต.ค.60-ก.ย.61 10,965 งานประกันฯ

2 โครงการนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ต.ค.60-ก.ย.61 6,365 งานประกันฯ

ประจําปการศึกษา 2561

3 โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภาย ต.ค.60-ก.ย.61 10,600 งานประกันฯ

ในโดยตนสังกัด

4 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 ต.ค.60-ก.ย.61 14,665 งานวางแผนฯ

5 โครงการสัมมนาสถานประกอบการเพื่อพัฒนาความรวมมือ ต.ค.60-ก.ย.61 23,600 งานความรวมมือ

ในการจัดการอาชีวศึกษา  ประจําปการศึกษา 2561

6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน ต.ค.60-ก.ย.61 15,000 งานวิจัยฯ

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2561

7 โครงการสรางศูนยการศึกษาเรียนรู เทคโนโลยี นวัตกรรม ต.ค.60-ก.ย.61 100,000 งานวิจัยฯ

สิ่งประดิษฐ ประจําปการศึกษา 2561

8 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาดานการทําวิจัย ต.ค.60-ก.ย.61 40,000 งานวิจัยฯ

โครงงาน โครงการ ประจําปการศึกษา 2561

9 โครงการเผยแพรการจัดนิทรรศการผลงาน นวัตกรรม สิ่งประ ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 งานวิจัยฯ

ดิษฐ สุชุมชน ประจําปการศึกษา 2561

10 โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 งานสงเสริมฯ

กลมธุรกิจ  ประจําปการศึกษา 2561

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2561 ต.ค.60-ก.ย.61 11,505 งานสงเสริมฯ

12 โครงการบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ต.ค.60-ก.ย.61 10,355 งานสงเสริมฯ

สูมาตรฐานสากล ประจําปการศึกษา 2561

13 โครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการของธุรกิจฯ ต.ค.60-ก.ย.61 2,300 งานสงเสริมฯ

ประจําปการศึกษา 2561

14 โครงการพัฒนาครูบุคลกร (E-SAR) งานประกันระบบออนไล ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 งานประกันฯ

15 โครงการประเมินสถานศึกษานอมนําศาสตรพระราชา ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 งานประกันฯ

สูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

16 โครงการประเมินสถานศึกษาตามรอยพระยุคบาท ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 งานประกันฯ

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม (ฝายแผนงาน) 335,355

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ 2561



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ

ฝายบริหารทรัพยากร

1 โครงการพิธีรับใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ต.ค.60-ก.ย.61 233,425 งานทะเบียน

ประจําปการศึกษา 2561

2 โครงการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม ต.ค.60-ก.ย.61 14,018 งานทะเบียน

ประจําปการศึกษา 2561

3 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธรายงานจํานวนการรับสมัคร ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 งานทะเบียน

นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561

4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต.ค.60-ก.ย.61 500,000 งานบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

5 โครงการวารสารประชาสัมพันธวิทยาลัยการอาชีพสตึก ต.ค.60-ก.ย.61 75,000 งานประชาสัมพันธ

6 โครงการออกประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียน ต.ค.60-ก.ย.61 27,000 งานประชาสัมพันธ

นักศึกษา ปงบประมาณ 2561

7 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีสูความเปนเลิศทางการ ต.ค.60-ก.ย.61 2,000,000 งานอาคารสถานท่ี

ศึกษา

8 โครงการสถานศึกษาพอเพียง ประจําปการศึกษา 2561 ต.ค.60-ก.ย.61 50,000 บริหารทรัพยากร

9 โครงการพัฒนางานการเงิน  ประจําปการศึกษา 2561 ต.ค.60-ก.ย.61 30,000 งานการเงิน

(เครื่องคอมพิวเตอร+ปริ้นเตอร )

10 โครงการปรับปรุงสํานักงานพัสดุ ต.ค.60-ก.ย.61 17,250 งานพัสดุ

2,951,693รวม (ฝายบริหารทรัพยากร)

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ 2561



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา

โครงการ

สนับสนุนการจัด

การศึกษาโดยไม

มีคาใชจาย 15 ป

งบประมาณ

2561
ผูรับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ

แผนกวิชาการบัญชี

1 โครงการซอมแซมครุภัณฑ แผนกวิชาการบัญชี ต.ค.60-ก.ย.61 35,000 แผนกวิชาการบัญชี

2 โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม เปดโลกกวางสู ต.ค.60-ก.ย.61 70,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

อาเซียน แผนกวิชาการบัญชี ประจําปการศึกษา 2561

3 โครงการสานสัมพันธวันปใหม 2561 แผนกวิชาการบัญชี ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังฝกประสบการณวิชาชีพ ต.ค.60-ก.ย.61 1,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

5 โครงการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญภายนอกใหความรูดานวิชาชีพ ต.ค.60-ก.ย.61 3,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

แผนกวิชาการบัญชี ประจําปงบประมาณ 2561

6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี ต.ค.60-ก.ย.61 1,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

7 โครงการ Big cleaning Day ต.ค.60-ก.ย.61 500 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

8 โครงการสานสายใยจากใจนองสูพี่ Goodbye Senior ต.ค.60-ก.ย.61 4,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

ประจําปการศึกษา 2561 

9 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย แผนกวิชาการบัญชี ต.ค.60-ก.ย.61 1,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

ประจําปการศึกษา 2561 

10 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษา ต.ค.60-ก.ย.61 1,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

11 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ต.ค.60-ก.ย.61 1,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

12 โครงการทัศนศึกษานักเรียนช้ัร ปวช.3 และปวส.2 ต.ค.60-ก.ย.61 70,000 แผนกวิชาการบัญชี เรียนฟรี

รวมยอดแผนกวิชาการบัญชี 35,000

แผนกวิชาชางยนต

1 โครงการพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศแผนกชางยนต ต.ค.60-ก.ย.61 300,000 แผนกวิชาชางยนต

ประจําปการศึกษา 2561 

2 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา ต.ค.60-ก.ย.61 4,200 แผนกวิชาชางยนต เรียนฟรี

แผนกวิชาชางยนต ปการศึกษา 2561

3 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ต.ค.60-ก.ย.61 1,600 แผนกวิชาชางยนต เรียนฟรี

แผนกวิชาชางยนต ปการศึกษา 2561

4 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 แผนกวิชาชางยนต เรียนฟรี

ชางยนต ปการศึกษา 2561

5 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักศึกษาใหม ต.ค.60-ก.ย.61 30,500 แผนกวิชาชางยนต เรียนฟรี

แผนกวิชาชางยนต ปการศึกษา 2561

6 โครงการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรูโลกอาชีพในสถานประกอบ ต.ค.60-ก.ย.61 15,500 แผนกวิชาชางยนต เรียนฟรี

การของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางยนต ปการศึกษา 2561

รวมยอดแผนกวิชาชางยนต 300,000

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ 2561



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา

โครงการ

สนับสนุนการจัด

การศึกษาโดยไม

มีคาใชจาย 15 ป

งบประมาณ

2561
ผูรับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ

แผนกวิชาชางกลโรงงาน

1 โครงการซอมบํารุงครุภัณฑแผนกวิชาชางกลโรงงาน ต.ค.60-ก.ย.61 30,000 แผนกวิชาชางกลโรงงาน

2 โครงการพัฒนาแผนกวิชาชางกลโรงงานสูความเปนเลิศ ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 แผนกวิชาชางกลโรงงาน

ประจําปการศึกษา 2561

3 โครงการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญภายนอกมาใหความรู ต.ค.60-ก.ย.61 3,000 แผนกวิชาชางกลโรงงาน เรียนฟรี

แผนกวิชาชางกลโรงงาน

4 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวยสาขาวิชาชางกลโรงงาน ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 แผนกวิชาชางกลโรงงาน เรียนฟรี

5 โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานชางกลโรงงาน ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 แผนกวิชาชางกลโรงงาน เรียนฟรี

6 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาใหม เปดโลกกวางสูเสนทางการ ต.ค.60-ก.ย.61 36,000 แผนกวิชาชางกลโรงงาน เรียนฟรี

เรียนรู สูประตูอาเซียน แผนกวิชาชางกลโรงงาน

7 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เปดโลกกวางสูเสนทาง ต.ค.60-ก.ย.61 46,000 แผนกวิชาชางกลโรงงาน เรียนฟรี

การเรียนรู ระดับชั้น ปวช.2,3 แผนกวิชาชางกลโรงงาน

รวมยอดแผนกวิชาชางกลโรงงาน 35,000

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

1 โครงการซอมบํารุงครุภัณฑแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ป 2561 ต.ค.60-ก.ย.61 30,000 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

2 โครงการพัฒนาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานสูความเปนเลิศ ป 2561 ต.ค.60-ก.ย.61 30,000 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

3 โครงการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญภายนอกมาใหความรู ต.ค.60-ก.ย.61 3,000 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เรียนฟรี

4 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวยสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เรียนฟรี

รวมยอดแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 60,000

แผนกวิชาไฟฟากําลัง

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนกวิชาไฟฟากําลัง ประจําป ต.ค.60-ก.ย.61 100,000 แผนกวิชาไฟฟากําลัง

งบประมาณ 2560

2 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาไฟฟากําลัง ประจําป ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 แผนกวิชาไฟฟากําลัง เรียนฟรี

งบประมาณ 2560

3 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพควบคุมสาขางานติดตั้งไฟฟา ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 แผนกวิชาไฟฟากําลัง เรียนฟรี

ภายในอาคาร แผนกวิชาไฟฟากําลัง ประจําปงบประมาณ 2560

4 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเปดโลกกวางสูเสนทาง ต.ค.60-ก.ย.61 15,000 แผนกวิชาไฟฟากําลัง เรียนฟรี

การเรียนรูแผนกวิชาไฟฟากําลัง ประจําปงบประมาณ 2560

5 โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 แผนกวิชาไฟฟากําลัง เรียนฟรี

ภาคเรียนที่ 1/2560 และ ภาคเรียนที่ 2/2560

6 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาไฟฟากําลัง ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 แผนกวิชาไฟฟากําลัง เรียนฟรี

รวมยอดแผนกวิชาไฟฟากําลัง 100,000

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ 2561



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา

โครงการ

สนับสนุนการจัด

การศึกษาโดยไม

มีคาใชจาย 15 ป

งบประมาณ

2561
ผูรับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

1 โครงการพัฒนาแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ ประจําป 2560 ต.ค.60-ก.ย.61 30,000 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

2 โครงการซอมแซมครุภัณฑแผนกวิชาชางเชื่อม ประจําป 2560 ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

3 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพชางเชื่อมโลหะ ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ เรียนฟรี

4 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาใหม เปดโลกกวางสูเสนทางการ ต.ค.60-ก.ย.61 13,000 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ เรียนฟรี

เรียนรู สูประตูอาเซียน แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

5 โครงการศึกษาดูงาน เปดโลกกวางสูเสนทางการ ปวช.2 ปวช.3 ต.ค.60-ก.ย.61 13,000 แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ เรียนฟรี

รวมยอดแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 40,000

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ซอมบํารุงเครื่อง ต.ค.60-ก.ย.61 30,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร

2 โครงการ Big Cleaning Day แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ครั้งท่ี 1 ต.ค.60-ก.ย.61 2,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

3 โครงการ Big Cleaning Day แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ครั้งท่ี 2 ต.ค.60-ก.ย.61 2,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

4 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกโดยผูเชี่ยวชาญดานวิชาชีพแผนก ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวยวิทยาลัยฯ เพื่อคัด ต.ค.60-ก.ย.61 2,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

เลือกเปนตัวแทนเขารวมแขงขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ประจําปการศึกษา 2561 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

6 โครงการผูกแขนรับขวัญสานสัมพันธนองพี่ไอทีคอมพิวเตอร ต.ค.60-ก.ย.61 5,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

ประจําปการศึกษา 2561

7 โครงการพี่สอนนอง (IT Training ครั้งที่ 1) ต.ค.60-ก.ย.61 6,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2561

8 โครงการสรางความสามัคคีในหมูคณะ (นองพี่แผนกวิชาคอมฯ) ต.ค.60-ก.ย.61 6,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

9 โครงการทัศนศึกษานักเรียน นักศึกษาใหม แผนกวิชาคอมพิวเตอร ต.ค.60-ก.ย.61 26,500 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

 ธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2561

10 โครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา ต.ค.60-ก.ย.61 26,500 แผนกวิชาคอมพิวเตอร เรียนฟรี

 คอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2561

รวมยอดแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 30,000

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ 2561



ที่ งาน/โครงการ ระยะเวลา

โครงการ

สนับสนุนการจัด

การศึกษาโดยไม

มีคาใชจาย 15 ป

งบประมาณ

2561
ผูรับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

1 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกใหความรู ดานเทคโนโลยี ต.ค.60-ก.ย.61 3,000 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส เรียนฟรี

ดานอิเล็กทรอนิกส

2 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกทดสอบมาตรฐานวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส ต.ค.60-ก.ย.61 1,000 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส เรียนฟรี

3 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส เรียนฟรี 

4 โครงการอิเล็กทรอนิกสอาสาสรางมูลคาแกชุมชน แผนกวิชาอิเล็กฯ ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส เรียนฟรี

5 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักศึกษาใหม ต.ค.60-ก.ย.61 15,500 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส เรียนฟรี 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 

6 โครงการพัฒนาแผนกซอมครุภัณฑแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ต.ค.60-ก.ย.61 35,000 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

7 โครงการติดตั้งกระดานไวทบอรดหองเรียนแผนกวิชาชางเล็กทรอนิกส ต.ค.60-ก.ย.61 6,000 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

8 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาระดับ ปวช.2 และปวช.3 ต.ค.60-ก.ย.61 15,500 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส เรียนฟรี 

รวมยอดแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 41,000

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

1 โครงการวันคริสตมาส Merry Christmas and happy new ต.ค.60-ก.ย.61 12,000 แผนกวิชาสามัญฯ เรียนฟรี

year 2018

2 โครงการภาษาสูอาเซียน ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 แผนกวิชาสามัญฯ เรียนฟรี

3 โครงการสัปดาหวันวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561 ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 แผนกวิชาสามัญฯ เรียนฟรี

4 โครงการวันสุนทรภู ต.ค.60-ก.ย.61 8,000 แผนกวิชาสามัญฯ เรียนฟรี

5 โครงการวันภาษาไทย ต.ค.60-ก.ย.61 8,000 แผนกวิชาสามัญฯ เรียนฟรี

รวมยอดแผนกวิชาสามัญสัมพันธ

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ 2561



 

 

 

 

วัสดุฝกแผนกวิชา 

2/2560 

ปวช. 
 



ที่ แผนกวิชา(สาขางาน) จํานวนนักเรียน ไดรับการจัดสรรจํานวนเงิน หมายเหตุ

1 ยานยนต 349 125,640 349x360

2 ไฟฟากําลัง 126 45,360 126x360

3 อิเล็กทรอนิกส 151 54,360 151x360

4 เชื่อมโลหะ 66 23,760 66x360

5 เครื่องมือกล 275 99,000 275x360

6 เทคนิคพื้นฐาน 401 84,210 401x210

7 การบัญชี 329 69,090 329x210

8 คอมพิวเตอรธุรกิจ 217 45,570 217x210

9 สามัญสัมพันธ  - 40,000  -

รวมทั้งสิ้น 1,914 586,990

การจัดสรรวัสดุฝกแผนก

ประจําภาคเรียนที่ 2/2560

ระดับปวช.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุฝกแผนกวิชา 

2/2560 

ปวส. 
 



ที่ แผนกวิชา(สาขางาน) จํานวนนักเรียน ไดรับการจัดสรรจํานวนเงิน หมายเหตุ

1 เทคนิคยานยนต 98 40,180 98x410

2 ไฟฟากําลัง 84 34,440 84x410

3 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 62 25,420 62x410

4 เครื่องมือกล 93 38,130 93x410

5 เทคโนโลยีงานเชื่อม 17 6,970 17x410

6 การบัญชี 201 62,310 201x310

7 คอมพิวเตอรธุรกิจ 113 35,030 113x310

รวมทั้งสิ้น 668 242,480

การจัดสรรวัสดุฝกแผนก

ประจําภาคเรียนที่ 2/2560

ระดับปวส.



 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุฝกแผนกวิชา 

1/2561 

ปวช. 
 



ที่ แผนกวิชา(สาขางาน) จํานวนนักเรียน ไดรับการจัดสรรจํานวนเงิน หมายเหตุ

1 ยานยนต 80 28,800 80x360

2 ไฟฟากําลัง 40 14,400 40x360

3 อิเล็กทรอนิกส 40 14,400 40x360

4 เชื่อมโลหะ 20 7,200 20x360

5 เครื่องมือกล 80 28,800 80x360

6 เทคนิคพื้นฐาน 260 54,600 260x210

7 การบัญชี 100 21,000 100x210

8 คอมพิวเตอรธุรกิจ 80 16,800 80x210

9 สามัญสัมพันธ  - 40,000  -

รวมทั้งสิ้น 700 226,000

การจัดสรรวัสดุฝกแผนก

ประจําภาคเรียนที่ 1/2561

ระดับปวช.



 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุฝกแผนกวิชา 

1/2561 

ปวส. 
 



ที่ แผนกวิชา(สาขางาน) จํานวนนักเรียน ไดรับการจัดสรรจํานวนเงิน หมายเหตุ

1 เทคนิคยานยนต 40 16,400 40x410

2 ไฟฟากําลัง 20 8,200 20x410

3 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 20 8,200 20x410

4 เครื่องกล 40 16,400 40x410

5 เทคโนโลยีงานเชื่อม 10 4,100 10x410

6 การบัญชี 80 24,800 80x310

7 คอมพิวเตอรธุรกิจ 80 24,800 80x310

รวมทั้งสิ้น 290 102,900

การจัดสรรวัสดุฝกแผนก

ประจําภาคเรียนที่ 1/2561

ระดับปวส. 



 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการครภุัณฑแผนกวิชา 

ประจําปงบประมาณ 2561 
 



ที่ ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ เงินอุดหนุน
เงินรายได

สถานศึกษา
ผูรับผิดชอบ

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑทางการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะพรอมอุปกรณ

สาขาวิชาชางกลโรงงานประจําปการศึกษา2561 จํานวน  20 เครื่อง x 25,000 500,000         แผนกวิชาชางกล

2 โครงการจัดซื้อเครื่องกลึง ซีเอนซี  ขนาดเล็ก เคร่ืองกลึง พรอมอุปกรณ

สาขาวิชาชางกลโรงงาน จํานวน 1 เครื่อง x 175,000 175,000         แผนกวิชาชางกล

675,000        

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑทางการศึกษาสาขาวิชาเทคนิค เคร่ืองเลื่อยกล

พื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 1 เครื่อง x 110,000 บาท 110,000         แผนกเทคนิคพื้นฐาน

4 จัดซื้อครุภัณฑทางการศึกษา เคร่ืองฉาย 3 มิติ

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน จํานวน 1 เครื่อง x 20,500 บาท 20,500           แผนกเทคนิคพื้นฐาน

ประจําปการศึกษา 2561

ชุดเคร่ืองเสียงติดผนัง

พรอมไมคโครโฟน 

จํานวน  1 ชุด x 15,000 บาท 15,000           แผนกเทคนิคพื้นฐาน

เคร่ืองเจียระไนตั้งพ้ืน 300 มม.

จํานวน  2 เครื่อง x 8,000 บาท 16,000           แผนกเทคนิคพื้นฐาน

161,500      

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแผนกวิชาการบัญชี เคร่ืองฉายทึบแสง

จํานวน 2 เครื่อง x 20,000 บาท 40,000           แผนกวิชาบัญชี

ชุดเครื่องเสียงสนามพรอมไมคโคโพน

จํานวน 1 เครื่อง x 15,000 15,000           แผนกวิชาบัญชี

โตะเกาอี้หองเรียน 5302/5306

จํานวน 80 อัน X 1600 128,000         แผนกวิชาบัญชี

ตูเก็บเอกสาร

จํานวน  2 หลัง X 5000 10,000           แผนกวิชาบัญชี

193,000      

1,029,500      

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  ประจําปงบประมาณ  2561

แผนกวิชาชางกลโรงงาน

แผนกเทคนิคพื้นฐาน

แผนกการบัญชี

รวมครุภัณฑแผนกชางกลโรงงาน

รวมครุภัณฑแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

รวมครุภัณฑแผนกวิชาบัญชี

ยอดยกไป



ที่ ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ เงินอุดหนุน
เงินรายได

สถานศึกษา
ผูรับผิดชอบ

1,029,500      

6 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง จํานวน  2 เครื่อง X 42,500 85,000           แผนกคอมพิวเตอร

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 5203

7 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง จํานวน  2 เครื่อง X 42,500 85,000           แผนกคอมพิวเตอร

 หองปฏบัติการคอมพิวเตอร 5206

8 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จํานวน  1 เครื่อง x 6,500 6,500             แผนกคอมพิวเตอร

ประจําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 5203

9 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ(UPS) จํานวน 30 ตัว x 2,000 60,000           แผนกคอมพิวเตอร

 ประจําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 5205

 

10 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุน จํานวน 1 ตัว x 5,000 5,000             แผนกคอมพิวเตอร

ประจําแผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ

241,500      

11 โครงการเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 40 เคร่ือง x 1400  บาท 56,000           แผนกวิชาอิเล็กฯ

อนาลอกมัลติมิเตอร (แบบเข็ม)

12 โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง  จํานวน 1 เคร่ือง X 55,000  บาท 55,000           แผนกวิชาอิเล็กฯ

แบบดิจิตอลแบบ 8 ชอง  

13 โครงการจัดซื้อไมคแบบไรสายภาคสนาม ชุดรับ - สงไมคลอย+ไมค

จํานวน 1 ชุด x 25,000 บาท 25,000           แผนกวิชาอิเล็กฯ

14 โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอ เคร่ืองโปรเจคเตอรพรอมจอ 

ประจําหองเรียน จํานวน 1 ตัว x 27,000 บาท 27,000           แผนกวิชาอิเล็กฯ

15 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบเลเซอร เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร

จํานวน 1 ตัว x 7,000 บาท 7,000             แผนกวิชาอิเล็กฯ

170,000        

16 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ เครื่องเชื่อมInverter Welpro ไฟฟา 250 A. แผนกวิชาชางเชื่อม

จํานวน 2 เครื่อง x 28,000 56,000           

หินเจียร 4" แผนกวิชาชางเชื่อม

จํานวน 2 เครื่อง x 2,100 4,200             

ปากกาจับชิ้นงาน 6"

จํานวน 6 เครื่อง x 3,795 22,770           แผนกวิชาชางเชื่อม

1,523,970      ยอดยกไป

แผนกวิชาชางเชื่อม

ยอดยกมา

รวมครุภัณฑแผนกคอมพิวเตอร

รวมครุภัณฑวิชาอิเล็กทรอนิกส

แผนกคอมพิวเตอร

แผนกวิชาอิเล็กฯ



ที่ ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ เงินอุดหนุน
เงินรายได

สถานศึกษา
ผูรับผิดชอบ

0 1,523,970

(ตอ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะสวานหัวจําปา

จํานวน  1 เครื่อง x 2,590 2,590             แผนกวิชาชางเชื่อม

ปร้ินเตอร 2in1

จํานวน  1 เครื่อง x 5,190 5,190             แผนกวิชาชางเชื่อม

เคร่ือง Visualizer

จํานวน  1 เครื่อง x 20,500 20,500           แผนกวิชาชางเชื่อม

เคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอร

จํานวน  1 เครื่อง x 25,000 25,000           แผนกวิชาชางเชื่อม

136,250      

17 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแผนกวิชาไฟฟากําลัง ตูเหล็กสองบานเปด

ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน  4 ตู x 4,500 บาท 18,000           แผนกวิชาชางไฟฟา

ชุดเคร่ืองเสียงติดผนัง

พรอมไมคโครโฟน NPE 

จํานวน  1 ชุดx 15,000 บาท 15,000           แผนกวิชาชางไฟฟา

ลอเก็บสายไฟฟา

จํานวน  2  อัน x 5,100 บาท 10,200           แผนกวิชาชางไฟฟา

ตูลําโพงอเนกประสงค

แบบลอลากพรอมแอมในตัว 

จํานวน 1 ชุด x 8,100 8,100             แผนกวิชาชางไฟฟา

เคร่ืองฉาย Vertex

จํานวน  1 ชุด x 8,250 8,250             แผนกวิชาชางไฟฟา

โตะทํางานกระจก

จํานวน  1 ตัว x 4,800 4,800             แผนกวิชาชางไฟฟา

เคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอร

จํานวน  1 ชุด x 25,000 25,000           แผนกวิชาชางไฟฟา

89,350       

18 โครงการจัดซื้อครุภัณฑแผนกวิชาชางยนต ชุดฝกเตรื่องปรับอากาศรถยนต

(ชุดฝกเตรื่องปรับอากาศรถยนต)ประจําป 2561 จํานวน  1  เครื่อง x 180,000 180,000 แผนกวิชาชางยนต

180,000

1,846,600   

ยอดยกมา

รวมครุภัณฑแผนกชางไฟ

รวมครุภัณฑแผนกวิชาชางยนต

รวมครุภัณฑแผนกชางเชื่อม

ยอดยกไป

แผนกไฟฟากําลัง

แผนกวิชาชางยนต



ที่ ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ เงินอุดหนุน
เงินรายได

สถานศึกษา
ผูรับผิดชอบ

0 1,846,600

19 โครงการพัฒนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ เคร่ืองปร้ินเตอร 

จํานวน  1 เครื่อง x 5,000 5,000             แผนกวิชาสามัญฯ

เคร่ือง Visualizer 

จํานวน  1 เครื่อง x 19,600 19,600           แผนกวิชาสามัญฯ

เคร่ืองขยายเสียง พรอมไมค

จํานวน  1 ชุด x 9,800 9,800             แผนกวิชาสามัญฯ

20 โครงการจัดซื้อครุภัณฑพัฒนาการเรียนรู ทีวีLED 42 นิ้ว

ประวัติศาสตรชาติไทย (หองเรียนวิชาสังคม) จํานวน  1 เครื่อง x 25,000 25,000           แผนกวิชาสามัญฯ

21 โครงการจัดซื้อครุภัณฑหองเรียนรู คอมพิวเตอรตั้งโตะ

เฉพาะทางภาษาอังกฤษสูความเปนเลิศ จํานวน  6 เครื่อง x 17,000 102,000         แผนกวิชาสามัญฯ

เคร่ือง Visualizer 

จํานวน  1 เครื่อง x 19,600 19,600           แผนกวิชาสามัญฯ

เคร่ืองปรับอากาศ 

จํานวน  3 เครื่อง x 39,500 118,500         แผนกวิชาสามัญฯ

ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตและระบบสายไฟ

จํานวน  1 ชุด x 23,000 23,000           แผนกวิชาสามัญฯ

โตะวางคอมพิวเตอร

จํานวน  6 ตัว x 2,200 13,200           แผนกวิชาสามัญฯ

เกาอี้โพลีหลากสี 

จํานวน  6 ตัว x700 4,200             แผนกวิชาสามัญฯ

ชั้นวางอเนกประสงค 

จํานวน  1 ตัว x 3,000 3,000             แผนกวิชาสามัญฯ

ชุดหูฟง

จํานวน  6 อัน x 250 1,500             แผนกวิชาสามัญฯ

รีโมทนําเสนอ Logitech R400

จํานวน  1 ตัว x 1,500 1,500             แผนกวิชาสามัญฯ

เคร่ืองปร้ินเตอร All in one (wifi)

จํานวน  1 เครื่อง x 7,000 7,000             แผนกวิชาสามัญฯ

โตะทํางานมีชั้นวางคียบอรด

จํานวน  1 ตัว x 6,500 6,500             แผนกวิชาสามัญฯ

359,400      

2,206,000   

ยอดยกมา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

รวมครุภัณฑแผนกวิชาสามัญสัมพันธ

ยอดยกไป



ที่ ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ เงินอุดหนุน
เงินรายได

สถานศึกษา
ผูรับผิดชอบ

0 2,206,000

22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑงานกิจกรรม  เคร่ืองเสียงแบบเคลื่อนที่

ประจําปการศึกษา 2561 (จํานวน 1 เครื่อง x 25,000 บาท) 25,000           งานกิจกรรม  

เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร

(จํานวน 1 เครื่อง x 25,000 บาท) 25,000           งานกิจกรรม  

จอภาพโปรเจคเตอรแบบมอเตอร

(จํานวน 1 เครื่อง x 10,000 บาท) 10,000           งานกิจกรรม  

อุปกรณนันทนาการลูกเสือ

(จํานวน 1 เครื่อง x 15,000 บาท) 15,000           งานกิจกรรม  

75,000       

23 โครงการพัฒนาศูนยบมเพาะ เคร่ืองปรับอากาศ

รานเสริมสวยอารสตึกบิวตี้ (จํานวน 2 เครื่อง x 24,075) 48,150           งานสงเสริมฯ

24 โครงการพัฒนาหองเรียนรูทางอินเตอรเน็ต เคร่ืองปรับอากาศ

(จํานวน 2 เครื่อง x 53500) 107,000         งานศูนยขอมูลฯ

อราวเตอรอินเตอร 

 และเคร่ืองสํารองไฟ 

(จํานวน 1 เครื่อง x 65,000) 65,000           งานศูนยขอมูลฯ

25 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงานฝายแผนฯ

ฝายแผนงานและความรวมมือ (จํานวน 6 ตัว x 1,950) 11,700 ฝายแผนฯ

เคร่ืองปร้ินเตอร

จํานวน 1 เครื่องX 9,500 9,500 ฝายแผนฯ

241,350      

26 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนา คอมพิวเตอรโนตบุค งานสื่อการเรียนการสอน

ทักษะดานโทคโนโลยีการผลิตสื่อวิดิทัศนตัดตอวิดิโอ (จํานวน 1 เครื่อง x 45,000) 45,000

45,000

2,567,350

ยอดยกมา

รวมครุภัณฑงานกิจกรรม

ฝายแผนงานและความรวมมือ

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รวมครุภัณฑฝายแผนฯ

ฝายวิชาการ

รวมครุภัณฑงานศื่อฯ ฝายวิชาการ

ยอดยกไป



ที่ ชื่อโครงการ รายการครุภัณฑ เงินอุดหนุน
เงินรายได

สถานศึกษา
ผูรับผิดชอบ

0 2,567,350

27 โครงการจัดซื้อครุภัณฑงานการเงิน คอมพิวเตอรสํานักงาน

(จํานวน 1 ชุด x 25,000) 25,000 งานการเงิน

เคร่ืองปร้ินเตอร

(จํานวน 1 ชุด x 9,500) 9,500 งานการเงิน

เคร่ืองปร้ินเตอร

จํานวน 1 X 9,500 9,500 งานสารบรรญ

28 โครงการจัดซื้อครุภัณฑงานพัสดุ เกาอี้สํานักงาน งานพัสดุ

(จํานวน 5 ตัว x1,950) 9,750 งานพัสดุ

53,750

2,665,350.00

รวมครุภัณฑฝายบริหารฯ

รวมทั้งสิ้น 

ยอดยกมา

ฝายบริหารทรัพยกรบุคคล










