สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 3 (3.1) สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ส่วนที่ 3 (3.2) ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป)
ส่วนที่ 3 (3.3) สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ 2561
ภาคผนวก
- ข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2561
- แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจาปีงบประมาณ 2561
- โครงการพัฒนาสถานศึกษา 4 ฝ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
- โครงการตาม พ.ร.บ. ประจาปีงบประมาณ 2561
- วัสดุฝึกแผนกวิชา ประจาปีงบประมาณ 2561
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

คานา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี ที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อ
ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถานศึกษาเป็นประจาปี โดยเน้นการจัดทาแผนแบบบูรณา
การและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทิศทางการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถ
ตรวจสอบได้
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ
การตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จะได้ถือปฏิบัติตามโครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ใน
แผนฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาต่อไป

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ตุลาคม 2560

ส่วนที่ 1
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำวิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนำกำลังคนอย่ำงมีคุณภำพเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรกำลังคนของประเทศและภำคเอกชน
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ
ประเทศ
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำร
ฝึกอบรมวิชำชีพ
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน
7. ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์
1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
2 .เพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดอำชีวศึกษำ
4. เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
มำตรกำร
1. ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ
2. กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี
3. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ
7. กำรสร้ำงและกระจำยโอกำส
8. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ

9. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ
10. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
11. ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมำหำกษัตริย์
โครงกำร
1. ผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงกำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ)
2. ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ (เงินอุดหนุนโครงกำรวิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้และนวัตกรรม)
3. โครงกำรส่งเสริมงำนวิจัยพัฒนำนโยบำยและวิจยั องค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีวศึกษำ
4. เงินอุดหนุนนักเรียนอำชีวศึกษำเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชนบท (อศ.กช.)
5. เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี
6. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
7. เงินอุดหนุนค่ำบำรุงสมำชิกวิทยำลัยนักบริหำรกำรศึกษำช่ำงเทคนิคแผนโคลัมโบ
8. เงินอุดหนุนกำรฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
9. เงินอุดหนุนองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทยในบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อกท.)
10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพอุตสำหกรรม
11. เงินอุดหนุนโครงกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียมวังไกลกังวล
12. เงินอุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักเรียนนักศึกษำที่ยำกจน
13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพพำณิชยกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อำนวยกำรและอำชีพ
เฉพำะทำง
14. เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร
15. โครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์
16. โครงกำรโรงเรียนพระรำชทำนวิทยำลัยกำปงเฌอเตียล รำชอำณำจักรกัมพูชำ
17. โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำอำชีวศึกษำไทยของประเทศไทย
18. จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
19. โครงกำรรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
20. โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix it Center)
21. โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
22. โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ
23. โครงกำรศูนย์ฝึกอบรมอำชีพในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพประชำชน
24. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน

25. โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงภำษำสำหรับนักเรียนนักศึกษำอำชีวะ
26. โครงกำรสร้ำงเสริมคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ
27. โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ
28. โครงกำรควำมร่วมมือในกำรฝึกงำนนักเรียนนักศึกษำอำชีวศึกษำในต่ำงประเทศ
29. โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำชีพเพื่อเป็นมืออำชีพและควำมเป็นเลิศนักศึกษำอำชีวศึกษำเพื่อ
สร้ำงทุนปัญญำชำติ
30. โครงกำรขยำยอำชีวะอำเภอ
31. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล ในสถำนศึกษำ
32. โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภำพและมำตรฐำนให้
มีสมรรถนะและควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ตลำดแรงงำน
33. โครงกำรขยำยโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำคุณภำพกำรจัดหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นเพื่อ
พัฒนำอำชีพประชำชน
34. โครงกำรผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
35. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
36. โครงกำรอำชีวศึกษำพัฒนำ
37. โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ
38. โครงกำรศูนย์ควำมชำนำญวิชำชีพเฉพำะทำง
39. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำทวิภำคี
40. โครงกำรปฏิรูปกำรสอนภำษำไทย ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง
41. โครงกำรยกระดับมำตรฐำนทักษะพื้นฐำนอำชีพ
42. โครงกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล
43. เร่งประสิทธิภำพกำรสอนของครูอำชีวศึกษำ
44 จัดหำบุคลำกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
45. โครงกำรควำมร่วมมือในกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน เชื่อมโยง
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยให้สอดคล้องควำมต้องกำรตลำดแรงงำนและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ

นโยบำย ยุทธศำสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบำยรัฐบำล 11 ด้ำน คือ
1) กำรปกป้องเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
2) กำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ
3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
4) กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
5) กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน
6) กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
7) กำรส่งเสริมบทบำทและใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
8) กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และ
นวัตกรรม
9) กำรรั ก ษำควำมมั่ น คงของฐำนทรั พ ยำกร และกำรสร้ ำ งสมดุล ระหว่ำ งกำรอนุ รั ก ษ์ กับ กำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
10) กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะวัฒนธรรม
4.1 จั ด ให้ มี ก ำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำและกำรเรี ย นรู้ โดยให้ ค วำมส ำคั ญ ทั้ ง กำรศึ ก ษำในระบบและ
กำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ
ประกอบอำชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้ำงเสริมคุณธรรม
กำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที่ ลดควำมเหลื่อมล้ำ และพัฒนำกำลัง คนให้เป็นที่
ต้องกำรเหมำะสมกับพื้นที่ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำร
4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
ควำมจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำ และปรับปรุง และบูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเงินเพื่อ
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพื่อเพิ่มโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบกำรสนับ สนุนให้เยำวชนและ
ประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจำรณำจัดให้มี
คูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป มีโอกำสร่วม
จัดกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กระจำยอำนำจกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพื้นที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมศักยภำพและควำม
พร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคลและบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น

4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวั ยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สำมำรถมีควำมรู้และทักษะใหม่ที่
สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำรเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งใน
ด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อื่น กำรมีคุณธรรม จริยธรรม และควำม
เป็นพลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพื่อสร้ำงแรงงำนที่มีทักษะโดยเฉพำะใน
ท้องถิ่นที่มีควำมต้องกำรแรงงำน และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับมำตรฐำนวิชำชีพ
4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน นำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน เพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.7 ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำมีบทบำท
สำคั ญ ในกำรปลู กฝั งคุณ ธรรม จริย ธรรม ตลอดจนพัฒ นำคุณภำพชี วิต สร้ ำงสันติ สุขและควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมตำมควำมพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่ น ภูมิ ปัญ ญำท้องถิ่ น
รวมทั้งควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์และ
ควำมเป็นไทย นำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระดับประชำชน ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับ
นำนำชำติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำนและวัฒนธรรมสำกล
และกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสำกล เพื่อเตรียมเข้ำสู่เสำหลักวัฒนธรรมของประชำคม
อำเซียนและเพื่อกำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพ เพื่อเปิดพื้นที่สำธำรณะให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์

ทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
กรอบวิสัยทัศน์
จำกสถำนะของประเทศและบริบ ทกำรเปลี่ ยนแปลงต่ำ ง ๆ ที่ประเทศกำลัง ประสบอยู่ ทำให้กำร
กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมน้ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของ
กำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มี
รำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง และยั่ง ยืน สัง คมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และ
นำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำวของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
กำรก ำหนดต ำแหน่ ง ทำงยุ ท ธศำสตร์ ข องประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็ น กำร
กำหนดตำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้นประเทศไทย
เป็นประเทศรำยได้สูงที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภำคสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำและบริกำร (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำย ซึ่งประกอบด้วย 5 เป้ำหมำย ดังนี้
1. กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง
2. กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมี
คุ ณ ภำพ ได้ แ ก่ 1) ประชำชนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วำมมั่ น คงทำงด้ ำ นเศรษฐกิ จ และสั ง คม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น (2) กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ไ ด้รับกำรพัฒนำคุณภำพ (3) สถำบันทำง
สังคมมีควำมเข้มแข็งเป็นฐำนรำกที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคน
3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม ได้แก่ 1) กำรกระจำยรำยได้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้น 2) บริกำร
ทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง
4. กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) รักษำควำม
มั่นคงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่ง ยืนและเป็นธรรม 2)
ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภัยพิบัติ
และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 4) เพิ่มประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 5) มีกำรบริหำรจัดกำรน้ำให้สมดุลระหว่ำงกำรอุปสงค์และอุปทำนของน้ำ
5. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ ได้แก่ 1) กำรบริหำรงำนภำครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มี
ประสิทธิภำพ และมีส่วนร่วม 2) ขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีกำรกระจำยอำนำจที่เหมำะสม

ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำฯ ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ พัฒนำคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทยเป็นคน
ดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยเฉพำะกำรพัฒนำและดูแลผู้สูงอำยุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นใน
สังคมสูงวัยทั้งกำรสร้ำงงำนที่เหมำะสม กำรฟื้นฟูและดูแลสุขภำพเพื่อชะลอควำมทุพพลภำพและโรคเรื้อรัง
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย มุ่นเน้นกำรพัฒนำศักยภำพคนเพื่อเป็นฐำนกำรเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและรองรับกำรลดลงของขนำดกำลังแรงงำน โดยกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กำรป้องกันและควบคุมปัจจัยทำง
สังคมที่กำหนดสุขภำพเพื่อสร้ำงสุขภำวะที่ดี กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุ ขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งกำรเสริมสร้ำง
บทบำทของสถำบันทำงสังคมและทุนทำงวัฒนธรรมในกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
2. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม มุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล้ำในทุก
มิติเพื่อสร้ำงควำมปรองดองในสังคม กำรสร้ำงโอกำสให้ทุกคนในสังคมไทยสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร แหล่งทุน
ในกำรประกอบอำชีพ เพื่อยกระดับรำยได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก กำรเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมของรัฐ
อย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อำทิ กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำคนได้
เต็มตำมศักยภำพสำมำรถประกอบอำชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เน้นกำรเรียนรู้
เพื่อสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที่ กำรจัดรูปแบบบริกำรสุขภำพและสวัสดิกำรทำงสัง คมขั้นพื้นฐำนที่จำเป็นและ
เหมำะสมตำมกลุ่ม เป้ำ หมำย กำรพั ฒนำระบบบริก ำรสำธำรณะให้ มี คุณ ภำพและมีช่ อ งทำงกำรเข้ำ ถึ ง ที่
หลำกหลำย รวมทั้งกำรพัฒนำระบบยุติธรรมชุมชนกำรเพิ่มศักยภำพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค ซึ่งจะนำไปสู่กำรลดควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ำอันจะนำไปสู่กำรลด
ควำมขัดแย้งในสังคมไทย
3. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ให้ควำมสำคัญกับกำร
บริหำรจัดกำรนโยบำยกำรเงินและนโยบำยกำรคลัง โดยรวมถึงกำรปฏิรูปภำษีทั้งระบบเพื่อรักษำเสถียรภำพ
และเพิ่มประสิทธิภำพของระบบเศรษฐกิจกำรปรับโครงสร้ำงทั้ง ห่วงโซ่คุณค่ำในภำคเกษตร อุ ตสำหกรรม
บริกำร กำรลงทุน เพื่อต่อ ยอดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของสำขำกำรผลิตและบริกำรที่เป็นฐำนกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวำงรำกฐำนกำรพัฒนำทุนมนุษย์ องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้ง
กฎระเบียบเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของสำขำกำรผลิตและบริกำรใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภำยใต้เงื่อนไขกำร
รักษำสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ประโยชน์จำกศักยภำพของพื้นที่โดยเฉพำะภำคกำรผลิตและบริกำรที่มีศักยภำพที่
จะเป็ น ฐำนส ำคั ญ ส ำหรั บ กำรพั ฒ นำประเทศในอนำคต เช่ น อุ ต สำหกรรมแปรรู ป เกษตรและอำหำร
อุตสำหกรรมและบริกำรสร้ำงสรรค์ อุตสำหกรรมบนฐำนชีวภำพ อุตสำหกรรมอำกำศยำน อุตสำหกรรมระบบ
รำง อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริกำรสุขภำพ ธุรกิจบริกำรทำงกำรเงิน ธุรกิจกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
นำนำชำติ ธุรกิจภำพยนตร์ กำรศึกษำนำนำชำติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติกำรประจำ
ภูมิภำค เป็นต้น ทั้งนี้ โดยจะให้ควำมสำคัญกับรูปแบบกำรพัฒนำในรูปคลัสเตอร์ กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกำร
ผลิตและบริกำร กำรพัฒนำ SMEs และกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงกำรสร้ำงศักยภำพ
ของลูกหลำนเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนเชิงยุทธศำสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้ำงพื้นฐำน กำร

พัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำรและกำรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยควำม
สะดวกต่อกำรค้ำ กำรลงทุน เพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำ อันจะเป็นกำรสนับสนุนให้
เศรษฐกิจในภำพรวมขยำยตัวได้ไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้ำสู่กำร
เป็นประเทศรำยได้สูง ที่มีกำรพัฒนำที่ยั่งยืนภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้ำง
ควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม บริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพ ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ำ แก้ไ ขปัญ หำวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไ ขปัญหำกำรจัดกำรขยะ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลง
ร้อยละ 20 ตำมเป้ำหมำยระยะยำว พัฒนำกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ ลดกำรใช้พลังงำน เพื่อปรับตัวไปสู่
รู ป แบบของกำรผลิ ต และกำรบริ โ ภคคำร์ บ อนต่ ำและเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมำกขึ้ น รวมทั้ ง ยกระดั บ
ควำมสำมำรถในกำรป้องกันผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติ ต่อเนื่อง
จำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้เพื่อวำงรำกฐำนและสนับสนุนให้ประเทศมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคม
อย่ำงยั่งยืน
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง ให้ควำมสำคัญ กับควำมมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพให้ประเทศสำมำรถรั บมือกับภัยคุกคำม
ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยมีสำระครอบคลุม ดังนี้
1) สถำบันหลักของชำติให้ดำรงอยู่อย่ำงมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม
2) ควำมสำมัคคีของคนในชำติ ลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำร
ยุติธรรม
3) ควำมสงบสุขและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขในทุกพื้นที่
4) กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนชำยฝั่ง ทะเล เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคง
5) สร้ำงควำมเชื่อมั่นและพัฒนำควำมร่วมมือในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลกเพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติ ให้สำมำรถป้องกันแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ ภัยก่อกำรร้ำย
6) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและไซเบอร์
7) รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษำผลประโยชน์ของ
ชำติทำงทะเล
8) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำนและน้ำ โดยกำรกำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำร
9) เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบภำยใน และควำม
มั่นคงระหว่ำงประเทศ รวมทั้งพัฒนำระบบข่ำวกรองให้มีประสิทธิภำพ
10) พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ

11) กำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม พัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงำนศึกษำ วิจัย
พัฒนำด้ำนควำมมั่นคง
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมี
ควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรมรวมทั้งประชำชนมีส่วนร่วม มี
กำรกระจำยอำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสมระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น โดยมี
ประเด็นกำรพัฒนำสำคัญ ประกอบด้วยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรปรับปรุง กำร
ให้บริกำรภำครัฐผ่ำนเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) กำรปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรเงินกำรคลังภำครัฐ กำรกระจำยอำนำจสู่ท้องถิ่นโดย
กำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนท้องถิ่นให้เอื้อต่อกำรกระจำยอำนำจที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประเทศไทยปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่น ซึ่ง จะเป็นปัจ จัย
สนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ ให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้ำหมำยที่วำง
ไว้ตำมกรอบในอนำคตประเทศไทยปี 2577
7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบโลจิ สติก ส์ในช่วงแผนพั ฒนำฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่ ง เน้ นกำรพัฒนำกำยภำพโครงสร้ ำงพื้ นฐำนด้ำ นกำร
คมนำคมขนส่ง กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยโทรคมนำคม และกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนกำร
พัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองกำรเชื่อมโยงกำรเดินทำงและขนส่ง สินค้ำระหว่ำงประเทศที่ไ ด้
มำตรฐำน กำรพัฒนำควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและกำรผลิตพลังงำนทดแทน กำรสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ดิจิตอลกำรลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรเข้ำ ถึง โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อเพิ่มคุ ณภำพชีวิต ของประชำชนในพื้น ที่
ห่ำงไกล และกำรใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่
อุตสำหกรรมระบบรำง อุตสำหกรรมซ่อมบำรุงและกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน อุตสำหกรรมผลิตอุปกรณ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน รวมทั้งกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้ำนกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรไทยใน
กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์และกำรปรับปรุงระบบบริหำร
จั ด กำร กฎหมำยและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนกำรพั ฒ นำสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกเพื่ อ รองรั บ กำร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรขนส่งจำกถนนสู่รำงเป็นหลัก
8. ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ควำมสำคัญกับกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 ทั้งกำรเพิ่มกำรลงทุน
วิจัยและพัฒนำ และกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ฯ ทั้งด้ำนบุ คลำกรวิจัย โครงสร้ำง
พื้นฐำน และกำรบริหำรจัดกำร เพื่อมุ่งให้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะ
ช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศในมิติต่ำงๆ ทั้ง กำรสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำและบริกำรให้
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงไปนำไปสู่ศักยภำพกำรแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้ำง
สังคมที่มีตรรกะทำงควำมคิด มีทุนทำงปัญญำ เพื่อเป็นรำกฐำนกำรดำรงชีวิตที่มีควำมสุขของคนไทย บริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสู่ควำมสมดุล อันจะนำมำซึ่ง คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของประชำชน

รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหำและยกระดับควำมเจริญให้กับภำคส่วนต่ำงๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุน
ให้เกิดกลไกบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้ำวสู่กำร
แข่งขันในศตวรรษหน้ำโดยหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง และก้ำวไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูงใน
อนำคต
9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกั บทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ศักยภำพ โอกำสและข้ อจำกัดของพื้นที่
รวมทั้ง ควำมต้องกำรของภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษำฐำนเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง โดยมีคุณภำพ
สิ่ง แวดล้อมตำมมำตรฐำนสำกลสร้ำ งฐำนเศรษฐกิจใหม่รองรับกำรเข้ำ สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน เพื่ อ
กระจำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและควำมเจริญสู่ภูมิภำค พัฒนำเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ ในภูมิภำคให้เป็น
เมืองน่ำอยู่และปลอดภัย สนับสนุนกำรเชื่ อมโยงในภูมิภำคเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของพื้นที่
และสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง โดยมีสำระครอบคลุม ดังนี้ 1) กำรพัฒนำภำค 2) กำร
พัฒ นำเมื อ งศูน ย์ ก ลำงควำมเจริ ญ ในภู มิภ ำค 3) กำรพั ฒ นำพื้ น ที่ฐ ำนเศรษฐกิจ หลั ก บริ เ วณชำยฝั่ ง ทะเล
ตะวันออก และ 4) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน รวมทั้ง ควำมเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำคลัสเตอร์
อุตสำหกรรมและบริกำรที่มีศักยภำพ และโครงกำรพัฒนำท่ำเรือน้ำลึกทวำย
10. ยุ ท ธศำสตร์ ด้ ำ นกำรต่ ำ งประเทศ ประเทศเพื่ อ นบ้ ำ น และภู มิ ภ ำค ก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ ก ำร
ต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำน ภูมิภำค ให้เกิดกำรประสำนและพัฒนำควำมร่วมมือกันระหว่ำงประเทศ ทั้งใน
เชิ ง รุ ก และรั บ อย่ ำ งสร้ำ งสรรค์ โดยมุ่ง เน้ น กำรดูแ ลกำรด ำเนิ นงำนตำมข้ อผู ก พัน และพัน ธกรณีต ลอดจน
มำตรฐำนต่ำงๆ ที่ไทยมีควำมเกี่ยวข้องในฐำนะประเทศสมำชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภำค และระดับ
อนุภูมิภำค อำทิ กำรดำเนินงำนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) กำรประมง กำรค้ำมนุษย์ และอื่นๆ ให้
เข้ำสู่มำตรฐำนสำกลและเป็นที่ยอมรับของประชำคมโลก เป็นต้น กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับและ
ดำเนินงำนของประเทศไทยภำยหลังกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 2015) กำรปรับตัว
และพัฒนำขี ดควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขัน ของประเทศเพื่ อรองรั บและสอดคล้องกับ กำรดำเนิน งำนตำม
พั น ธกรณี ข องควำมร่ ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ ำค อำทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships
(RCEP) เป็นต้น กำรเสริมสร้ำงควำมเชื่อมโยงกันระหว่ำงประเทศในอนุภูมิภำคประเทศเพื่อนบ้ำนและภูมิภำค
และกำรส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ กำรให้บริกำรด้ำน
กำรเงิน กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และกำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ รวมทั้ง
เป็นฐำนควำมร่วมมือในเอเชีย

ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ. ศ. 2560 ถึง 2579)
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศมีควำมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชำติในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิตสร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วและสร้ำงควำมสุขของคน
ไทยสังคมที่มีควำมมั่นคงเสมอภำคและเป็นธรรมประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจประกอบด้วย
ยุทธศำสตร์ 6 ข้อ
1. ด้ำนควำมมั่นคง
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
5. ด้ำนกำรสร้ำงเสริมเติมโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี (พ. ศ. 2560 ถึง 2579)
วิสัยทัศน์จุดมุ่งหมำยเป้ำหมำยตัวชี้วัดและยุทธศำสตร์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติจำกแนวคิดกำรจัด
กำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้นแผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับนี้ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพดำรงชีวิต
อย่ำงเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ 4 ประกำรคือ
1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ
3. เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสำมัคคีและร่วมมือฝึก
กำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงและควำมเหลื่อมล้ำภำยในประเทศ
ลดลงเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น
เป้ำหมำย 2 ด้ำนคือ
1. เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน learner Aspirations โดยมุ่งเน้นพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
3RS ได้แก่กำรอ่ำนออก Reading กำรเขียนได้ waiting และกำรคิดเลขเป็น Arithmetics
8Cs ได้แก่ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและทักษะในกำรแก้ปัญหำ (critical Thinking and
Problem Solving) ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้ำน
ควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรมต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้ำนควำมร่วมมือกำร
ทำงำนเป็นทีมและภำวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร

สำรสนเทศและกำรรู้เท่ำทันสื่อ (Communication, Information and Media Literacy) ทักษะด้ำน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอำชีพและ
ทักษะกำรเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และมีควำมเมตตำกรุณำมีวินัยคุณธรรมจริยธรรม
(Compassion)
2. เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspiration) 5 ประกำรซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 53
ตัวชี้วัดประกอบด้วยเป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่สำคัญดังนี้
1. ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access)
มีตัวชี้วัดที่สำคัญเช่นประชำกรกลุ่มอำยุ 6-10 4 ปีทุกคนได้เข้ำเรียนในระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ตอนต้นหรือเทียบเท่ำที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำยผู้เรียนพิกำรได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพ หรือ
บริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมทุกคนและประชำกรวัยแรงงำนมีกำรศึกษำเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นต้น
2. ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนอย่ำง
เท่ำเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญเช่นผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรศึกษำ 15 ปีเป็นต้น
3. ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถเต็มตำม
ศักยภำพ Q u a l i t y มีตัวชี้วัดที่สำคัญเช่นนักเรียนมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน o-net แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นและคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบโครงกำร
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ Programme for Assessmme for International Student
Assessment :PISA) ของนักเรียนอำยุ 15 ปีสูงขึ้นเป็นต้น
4. ระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพเพื่อกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำ
และบรรลุเป้ำหมำย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญเช่นร้อยละของสถำนศึกษำขนำดเล็กที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกลดลงมีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนรวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ
เป็นต้น
5. ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สำคัญเช่นอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำน
กำรศึกษำดีขึ้นสัดส่วนของผู้เรียนอำชีวศึกษำส่งขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสำมัญศึกษำและจำนวน
สถำบันอุดมศึกษำที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้นเป็นต้นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมำยและ
เป้ำหมำยดังกล่ำวข้ำงต้นแผนกำรศึกษำแห่งชำติจึงได้กำหนดช่วงเวลำในกำรดำเนินกำรในแต่ละเป้ำหมำยและ
ตัวชี้วัดเป็น 5 ช่วงดังนี้ระยะเร่งด่วนระยะ 5 ปีแรกของแผนระยะ 5 ปีที่สองของแผนระยะ 5 ปีที่สำมของแถม
และระยะ 5 ปีสุดท้ำยของแผน

ยุทธศำสตร์เป้ำหมำยและตัวชี้วัดแผนกำรศึกษำแห่งชำติได้กำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ภำยใต้ 6 ยุทธศำสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เพื่อให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติบรรลุเป้ำหมำย
ตำมจุดมุ่งหมำยวิสัยทัศน์และแนวคิดกำรจัดศึกษำ ดังกล่ำวข้ำงต้นดังนี้
1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
2. กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนกำรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขันของ
ประเทศ
3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4. กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. กำรพัฒนำเรื่องประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำร
แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรฉบับที่ 12 พ. ศ. 2560 ถึง 2564
วิสัยทัศน์มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมมีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมสุขในสังคม
ผู้เรียน หมำยถึง เด็กเยำวชนนักเรียนนักศึกษำและประชำชนที่ได้รับบริกำรจำกกระทรวงศึกษำธิกำร
มีควำมรู้คู่คุณธรรม หมำยถึง รอบรู้รอบคอบระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญำแบ่งปันซึ่ง
เป็น 2 เงื่อนไขตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มีคุณภำพชีวิตที่ดี หมำยถึง มีอำชีพมีควำมมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในกำรดำรงชีวิต
มีควำมสุข หมำยถึง ควำมอยู่ดีมีสุขสำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงเพื่ออำทรมีควำมสำมัคคีปรองดองสังคม
หมำยถึงสังคมไทยภูมิภำคอำเซียนและสังคมโลก
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนทำงกำรศึกษำทุกระดับประเภทสู่สำกล
2. เสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียม
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอนกำรวัดและประเมินผล
2. ยุทธศำสตร์ผลิตพัฒนำครูคณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำกำลังคนรวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำ
ประเทศ
4. ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อกำรศึกษำ
6. ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม เสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 20 ปี (พ. ศ. 2560 ถึง 2579)
โดยเฉพำะก้ำวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ลิตรคุณภำพคุณธรรมควำมร่วมมือจิตอำสำจรรยำบรรณวิชำชีพ
ทักษะควำมเป็นมืออำชีพเพื่อไปสู่อำชีวะสำกลสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำอำชีวศึกษำ (สอศ.) ได้จัดทำ
ยุทธศำสตร์อำชีวศึกษำระยะ 20 ปีตั้งแต่โดยมี
ยุทธศำสตร์ประกอบด้วย
1. ผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนวิชำชีพอย่ำงมีคุณภำพและเพียงพอกับควำมต้องกำรพัฒนำประเทศ
2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถกำลังคนด้ำนวิชำชีพในทุกช่วงวัย
3. ส่งเสริมควำมร่วมมือภำครัฐและเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
4. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
5. เพิ่มศักยภำพกำลังคนด้ำนวิชำชีพให้มีสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยี
6. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและ
7. ผลิตและพัฒนำครูอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทควำมเปลี่ยนแปลง
พันธกิจประกอบด้วย
1. กำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนวิชำชีพให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
สถำนประกอบกำร
2. ขยำยโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพให้แก่ประชำชนทุกช่วงวัย
3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
4. พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมและ
5. พัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้มีคุณภำพ
กำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ. ศ. 2559
มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพและระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ.
2559 เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพและระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงประกอบด้วยมำตรฐำน 4 ด้ำนจำนวน 14 ตัวบ่งชี้ดังนี้คือ
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ผู้สำเร็จกำรศึกษำเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตำม
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำคุณธรรมมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพของหลักสูตรในแต่ละ
ระดับและแต่ละสำขำวิชำสำขำงำน เป็นที่พึงพอใจของตลำดแรงงำนและมีสระส่วนผู้สำเร็จกำรศึกษำเทียบกับ
ผู้เรียนแรกเข้ำตำมเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 2 ตัวบ่งชี้คือ ตัวบ่งชี้ที่
1.1 ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำตัวบ่งชี้ที่
1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจำนวนผู้เข้ำเรียน
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำง
สถำนศึกษำคุณธรรมมีนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดมีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมี

ประสิทธิภำพรวมทั้งกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคลชุมชนสมำคมชมรมสถำนประกอบกำรหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับจำนวน 6 ตัวบ่งชี้คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำ
คุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ด้ำนครุภัณฑ์และด้ำน
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับตำมหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัด
กำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตรส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำร
สอนรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกำหนดรำยวิชำใหม่หรือกลุ่มวิชำเพิ่มเติมให้
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต่อ ต้องกำรของตลำดแรงงำนจำนวน 4 ตัวบ่งชี้คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
และดำเนินกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำประกอบด้วยกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำนวน 2 ตัวบ่งชี้คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ ที่มีกำรพัฒนำทั้งนี้ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำ
ดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
ภำยในกำรอำชีวศึกษำที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำกำหนดทิศทำงแผนพัฒนำ
กำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560-2574)

จุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ด้วยรำชกิ จจำนุ เบกษำ เมื่อ วัน ศุก ร์ที่ 16 ธั นวำคม 2559 สมเด็จ พระเจ้ำ อยู่หั วมหำวชิ รำลงกรณ
บดินทรเทพยวรำงกูร ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำแต่งตั้งให้นำยธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์เป็นรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และหม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งในวันที่
20 ธันวำคม 2559 นำยธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและรัฐมนตรีช่วยว่ำ
กำรกระทรวงศึกษำธิกำรทั้งสองท่ำน พลเอก สุ รเชษฐ์ชัยวงศ์และหม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล ได้มอบนโยบำย
และจุดเน้นเชิงนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีสำระสำคัญ ดังนี้
ส่วนที่1
1. น้อมนำแนวพระรำชดำริสืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่ หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรำงกูร มำขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศึกษำให้เกิดเป็นรูปธรรม เพรำะพระรำชปณิธำนของพระองค์ท่ำน ถือเป็น
พรอัน สูงสุด และมอบเป็นนโยบำย เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติแก่หน่วยงำนในสังกัด ดังนี้
1.1 พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั วมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรำงกูร มีใจควำมสำคัญว่ำ 1) "กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้ำน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทัศนคติ ที่ถูกต้อง 2) กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อำทิกำรสร้ำงบุคลิกและ
อุปนิสัย ที่ดีงำม (Character Education)"
1.2 สืบสำนพระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช ที่ทรงมีแนวพระรำชกระแสฯ ทรงพระรำชทำนในวโรกำสต่ำง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครูและกำรศึกษำ
1.2.1 นักเรียน “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้ำ
หลัง มิใช่ สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลำดับดีๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของ
ชั้น แต่ ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555) “ครูไม่จำเป็นต้องมีควำมรู้ทำงเทคโนโลยีมำก แต่ต้องมุ่ง
ปลูกฝังควำมดีให้นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีเด็กโตก็ต้องทำเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555)
“เรำต้องฝึกหั ดให้นักเรียนรู้จักทำงำนร่ วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมำกขึ้น จะได้มี ควำมสำมัคคีรู้จักดูแ ล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ควำมรู้และประสบกำรณ์แก่ กัน” (5 ก.ค. 2555) “ทำเป็นตัวอย่ำงให้
นักเรียนเป็นคนดีนักเรียนรักครูครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 2555) 27
1.2.2 ครู “เรื่องครูมีควำมสำคัญ ไม่น้อยกว่ำนักเรียน ปัญ หำหนึ่ง คือ กำรขำดครูเพรำะ
จำนวน ไม่พอ และครูย้ำยบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนำต้องพัฒนำครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้
ได้ผล ตำมที่ต้องกำร จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนำครูต้องตั้งฐำนะในสัง คมของครูให้เหมำะสม และปลูก
จิตสำนึก โดยใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีกำรคือ กำรให้ทุนและอบรม กล่ำวคือ ต้องมีควำมรู้ทำง
วิชำกำร ในสำขำที่เหมำะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นครูที่แท้จริง คือ มี
ควำมรัก ควำมเมตตำต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีควำมผูกพันและคิดที่จะพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดของตน
ไม่คิดย้ำย ไปย้ำยมำ” (11 มิ.ย. 2555) “ต้องปรับปรุงครูครูจะอำยุ40 - 50 ปีก็ต้องเรียนใหม่ต้องปฏิวัติครูอย่ำง
จริง จัง ” (6 มิ.ย. 2555) “ปั ญหำปัจจุบัน คือ ครูมุ่ง เขียนงำนวิทยำนิพนธ์ เขียนตำรำส่ง ผู้บ ริหำรเพื่อให้ไ ด้
ตำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบำงทีก็ย้ำยไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่ง กำรสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน
ระบบไม่ยุติธรรม เรำต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้กำรสอนหนังสือต้องถือว่ำเป็นควำมดีควำมชอบ หำกคนใด

สอนดีซึ่งส่วนมำก คือ มีคุณภำพและปริมำณ ต้องมีreward” (5 ก.ค. 2555) “ครูบำงส่วนเวลำสอนนักเรียนจะ
สอนไม่หมดแต่เก็บไว้บำงส่วน หำกนักเรียนต้องกำร รู้ทั้งหมดวิชำ ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่ำน
นั้น จะเป็นกำรสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตำม” (5 ก.ค. 2555)
2. กำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี
2.1 กระทรวงศึกษำธิกำรจะดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 - 2579)
ภำยใต้วิสัยทัศน์“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำ ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำที่จะ
ดำเนินกำร 6 ด้ำน คือ 1) ควำมมั่นคง 2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน 4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
3. จุดเน้นกำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร
3.1 ดำเนินกำรอยู่ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
3.2 ทุกโครงกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรต้องเน้นควำมโปร่งใส และต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น
3.3 กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะ MM = Modernized MOE มี ก ำรด ำเนิ น กำร
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ....
3.4 ดำเนินกำรเร่งด่วนตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีให้เห็นผลกำรดำเนินกำรเป็นรูปธรรม
4. จุดเน้นสำคัญนโยบำยแนวทำงหลักกำรดำเนินงำนและโครงกำรสำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร
นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบำย แนวทำงกำร
ดำเนินงำน และโครงกำรสำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำรโดยยึดกรอบยุทธศำสตร์ชำติ6 ด้ำน เป็น หลักในกำร
ดำเนินกำรให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 28
1) ด้ำนควำมมั่นคง แนวทำงหลัก
1.1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน
1.1.1 กำรเสริ มสร้ำงควำมมั่ นคงของสถำบัน หลั ก น้ อมน ำพระรำชปณิธ ำนและพระรำช
กระแส ด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนวิชำที่มีเนื้อหำเกี่ยวประวัติศำสตร์และสถำบันพระ
กษัตริย์
1.1.2 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน เพื่อควำมปรองดองและสมำนฉันท์ เช่น กิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน
1.2 กำรบริหำรจัดกำร
1.2.1 กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพื้นที่ชำยขอบ/ชำยแดน
1.2.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 2) ด้ำนกำรผลิต พัฒนำกำลังคนและ
สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน แนวทำงทำงหลัก : ผลิต พัฒนำกำลัง คนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำร
พัฒนำประเทศ
2.1 กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สื่อ และครูด้ำนภำษำ
2.1.1 ยกระดั บ วิ ช ำภำษำอั ง กฤษรองรั บ Thailand 4.0 ในสถำนศึ ก ษำสั ง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง และสัง กัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดย

จัดทำ Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภำษำอังกฤษ สำหรับนักเรียนอำชีวศึกษำ และกำร
อบรม โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของประชำชนในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ หลักสูตร
ภำษำอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย
2.1.2 พัฒนำวิชำภำษำจีน โดยหลักกำรเดียวกับวิชำภำษำอังกฤษ โดยปี2560 จะดำเนินกำร
เป็นกลุ่มเล็กโดยกำรสนับสนุนของสถำนทูตสำธำรณรัฐประชำชนจีน
2.1.3 ขับเคลื่ อนกำรจัดกำรเรีย นรู้ สะเต็ม ศึกษำ (STEM Education) เพื่ อแก้ปัญ หำขำด
แคลน บุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์ของประเทศ
2.1.4 พั ฒ นำโรงเรี ย นวิ ท ยำศำสตร์ ห้ อ งเรี ย นหลั ก สู ต รพิ เ ศษเพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งศั ก ยภำพ
กำรแข่งขัน
2.2 ผลิตกำลังคนรองรับ New S-Curve โดยสำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำและ จัดกำรศึกษำ
ทวิภำคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถำนกำรณ์จริงจำกสถำนประกอบกำรและชุมชน “ปรับโรงงำน เป็นโรงเรียน”
โดยมุ่ง เน้นให้นักเรียน นักศึ กษำได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับกำรฝึกทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ มี
สมรรถนะที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร
2.3 ปรับ ปรุ งกระบวนกำรเรี ยนกำรสอน เร่ง รัดกำรพัฒ นำอำจำรย์ เพื่อ ผลิ ตนวัต กรรมและ
เทคโนโลยีรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 10 อุตสำหกรรมใหม่
3) ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
แนวทำงหลัก
3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
3.1.1 กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบำล 1 ถึง ระดับชั้นอนุบำล 3
(เด็กอำยุ 3 – 5 ปี) และจัดทำมำตรฐำนผู้เรียน ครูสถำนศึกษำและผู้บริหำรเพื่อประกันคุณภำพให้แก่เด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัด
2) หน่วยงำนอื่น อำทิกระทรวงมหำดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
3.1.2 กำรส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยำวชน
และต่อยอดกำรสร้ำงควำมดีซึ่งโมเดลกำรสร้ำงควำมดีมีหลำยทำงทั้ง กระบวนกำรลูกเสือ -เนตรนำรี รวมทั้ง
รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงกำรยุวทูตควำมดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดกำรโกง ควำมไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3 กำรพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน
1) หลักสูตรมีควำมยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชำ ซึ่ง อยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชำภูมิศำสตร์ ICT
และ Design and Technology โดยวิ ชำ ICT และ Design and Technology เป็นกำรสนับสนุน ช่วยเหลือ
จำกประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกำ
3) แก้ไขปัญหำอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมกำรอ่ำนโดยเฉพำะกำรอ่ำน ให้เด็ก
อนุบำลฟังและกำรปรับปรุงห้องสมุด

4) เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรคิดวิเครำะห์ตำมรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้เป็นกิจกรรม / วิธีกำรย่อย รวมทั้ง กำร
รองรับผลกำรทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 กำรวัดและประเมินผล
1) กำรวำงแผนกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) กำรประเมินผล O – Net ในวิชำสังคมศึกษำให้สำนักงำนคณะกรรมกำร กำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน เป็นผู้ประเมิน สำหรับวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ให้สถำบันส่งเสริมกำรสอน วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) กำรออกข้อสอบวิ ชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ดำเนินกำรในรูปคณะทำงำน
ออกข้อสอบ
3.2 กำรผลิต พัฒนำครูคณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.2.1 กำรสรรหำครู
1) โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น มอบให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้น
พื้นฐำนและสำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึกษำ เป็นหน่ วยงำนหลัก ดำเนิ นกำรสรรหำครู (กำรผลิ ต
รูปแบบกำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรติดตำมพร้อมกำรพัฒนำ)
2) เปิดโอกำสให้คนเก่งมำเป็นครู
3.2.2 ปรับเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะครูให้เป็นกำรเชื่อมโยงกับกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้
ครูอยู่ในห้องเรียน
3.2.3 กำรพัฒนำครูกำรอบรมครู
1) หลักสูตรในกำรอบรมครูให้มีควำมเชื่อมโยงกับกำรได้รับวิทยฐำนะและ กำรได้รับ
ใบอนุญ ำตประกอบวิชำชีพครูโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ไ ด้รับกำรอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้ง กำรพัฒนำครู ด้วย
ระบบ TPEP Online
2) หน่วยดำเนินกำร ให้หน่วยงำนกลำงในกำรพัฒนำครูคณำจำรย์และบุคลำกร ทำง
กำรศึกษำ ได้แก่ สถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัย และสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำง กำรศึกษำ
4) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
4.1 สร้ ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึ กษำโดยยกระดับ คุณ ภำพสถำนศึ กษำที่
ต้องกำร ควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษอย่ำงเร่ง ด่วน (ICU) รวมทั้ง กำรดำเนินกำรตำมแนวทำง No
Child Left Behind คือ จัดทำข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน กำรปูองกัน กำรติดตำมเด็กออกกลำงคันโดยชุมชน
ผู้ปกครอง ร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีควำมจำเป็นและต้องกำรเป็นพิเศษ
4.2 เพิ่ ม โอกำสทำงกำรศึ ก ษำผ่ ำ นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล โดยบู ร ณำกำรเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อกำรศึกษำ ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบเครือข่ำย ด้ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศ เพื่อกำรศึกษำด้ำนสื่อและองค์ค วำมรู้ รวมถึง กำรพัฒนำบุ คลำกรให้ใช้เทคโนโลยีดิ จิทัลอย่ำ ง
สร้ำงสรรค์และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบกำรคัดเลือกเข้ำเรียนมหำวิทยำลัย (Admission) เพื่อสร้ำงควำมเท่ำเทียมใน
กำร ใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำผ่ำนระบบ Clearing-House

5) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน
1. โครงกำรธนำคำรขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นำกลับมำใช้ประโยชน์
2. กำรสร้ำงจิตสำนึกกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน เช่น โรงเรียนตำมพระรำชดำริ: ต้นแบบกำร
จัดกำร สิ่งแวดล้อม
3. หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยำยผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6) ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
6.1 เรื่องกฎหมำย เตรียมควำมพร้อมเกี่ยวกับกฎหมำยกำรศึกษำ เพื่อรองรับร่ำง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จำนวน 12 ฉบับ ดังนี้
6.1.1 กฎหมำยหลัก
1) พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ. ....
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์พ.ศ. ....
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปกำรศึกษำ : จัดตั้งคณะกรรมกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน
6.1.2 กฎหมำยรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปกำรศึกษำ
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ. สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐำนะและเงินประจำตำแหน่งข้ำรำชกำรครู
5) พ.ร.บ. กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. ....
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7) พ.ร.บ. กำรศึกษำตลอดชีวิต พ.ศ. ....
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ....
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนำครูพ.ศ. ....
6.2 ปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
6.3 กำรจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษำที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4 กำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับพื้นที่ ให้สำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำน
ศึกษำธิกำร จังหวัด เป็นฐำนในกำรขับเคลื่อนนโยบำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
6.5 บริหำรจัดกำรโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนำดเล็ก
5. กำรขับเคลื่อน กำกั บและกำรติดตำมกำรนำจุดเน้ นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ
5.1 ให้ส่วนรำชกำร หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จัดทำแผนปฏิบัติกำรตำมจุดเน้น
เชิ ง นโยบำยรั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรระดั บ กระทรวงและระดั บ หน่ ว ยงำนที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศำสตร์ ชำติ6 ด้ำน
5.2 สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วยงำนหลักและกำหนดกรอบกำรติดตำม
ประเมินผล และรำยงำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้

5.2.1 จัดตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรนำจุดเน้นเชิงนโยบำย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนและติดตำม ประเมินผล กำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำย
5.2.2 ติดตำมกำรนำจุดเน้นเชิงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติประกอบด้วย กำรประชุมติดตำม
รำยไตรมำส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งกำรรำยงำนข้อมูลเป็นเอกสำร / e-report และกำรตรวจรำชกำร
5.2.3 จัดทำรำยงำนและสรุปผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่เป็น จุดเน้นที่ต้องเร่ง รัดให้
ปรำกฏผลโดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดำห์สุดท้ำยของเดือน)
5.2.4 จัดทำรำยงำนและสรุปผลกำรปฏิบัติตำมจุดเน้นเชิงนโยบำยทุกนโยบำยเป็นรำย
ไตร มำส รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
5.2.5 กำรรำยงำนและสรุปผลกำรปฏิบัติตำมข้อ 5.2.1 – 5.2.4 อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
ซึ่งจะมีกำรสั่งกำรให้ทรำบเพื่อให้กำรดำเนินกำรเกิดควำมเหมำะสม ต่อไป

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้จัดทำขึ้น
โดยให้ค วำมสำคัญ กับควำมสอดคล้องและกำรถ่ ำยทอดเป้ำ หมำยและประเด็น ยุท ธศำสตร์ของร่ ำงกรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558 – 2564) นโยบำยของรัฐบำล และแผ่นแม่บท
อื่นๆ มำเป็นกรอบกำรดำเนินงำนของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลให้
เกิดผลอยำงเป็นรู ปธรรม รวมทั้ง ได้น้อ มนำ “ปรั ชญำของเศรษฐกิจ พอเพี ยง” ในพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มำเป็นแนวทำงในกำรจัดทำยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณโดยคำนึงถึง
หลักควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชำชนมั่งคั่ง อย่ำง
ยั่ง ยืน ตลอดจนกำรนำหลักกำรและแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณในลั กษณะบู รณำกำรเชิง ยุท ธศำสตร์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 อำทิ กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็งกำรจัดกำรปัญหำ
ที่ดินทำกิน กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร กำรสร้ำงควำมเสมอภำคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุ กำร
พัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย กำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม กำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออกกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ดิจิทัล กำรส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรม กำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและบริกำรกำรบริหำรจัดกำร
ขยะและสิ่งแวดล้อม กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกำรอำนวยควำมสะดวกทำงธุรกิจ เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น สำมำรถนำยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณ ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และ
สำนักงบประมำณใช้เป็นกรอบในกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และสำนัก
งบประมำณใช้เป็นกรอบในกำรจัดสรรงบประมำณให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเป็นกำรวำงรำกฐำน
เพื่อรองรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยำวต่อไป
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดไว้
6 ยุทธศำสตร์ และรำยกำรค่ำดำเนินกำรภำครัฐ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ำงกำรเติบโต
จำกภำยใน
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน้ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐรำยกำรค่ำ
ดำเนินกำรภำครัฐ

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
1.1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ
1.2 กำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์
1.3 กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
1.4 กำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์
1.5 กำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
1.6 กำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง
1.7 กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ
1.8 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ
1.9 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรดำเนินยุทธศำสตร์
1.10 กำรดำเนินภำรกิจพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
2.1 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ
2.2 กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
2.3 กำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.4 กำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก
2.5 กำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์
2.6 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
2.7 กำรส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรม
2.8 กำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและบริกำร
2.9 กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร
2.10 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง
2.11 กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2.12 กำรพัฒนำประสิทธิภำพและมูลค่ำเพิ่มของภำคกำรผลิต บริกำร กำรค้ำและกำรลงทุน
2.13 กำรพัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำน
2.14 กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนต่ำงประเทศ สร้ำงและรักษำผลประโยชน์ชำติ
2.15 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรดำเนินยุทธศำสตร์
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
3.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย
3.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3 กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงรุก
3.4 กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำร
3.5 กำรส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
3.6 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรดำเนินยุทธศำสตร์
3.7 กำรดำเนินภำรกิจพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน
4.1 กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง
4.2 กำรพัฒนำระบบประกันสุขภำพ
4.3 กำรสร้ำงควำมเสมอภำคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุ
4.4 กำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4.5 กำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรสังคมและยกระดับคุณภำพชีวิต
4.6 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรดำเนินยุทธศำสตร์
4.7 กำรดำเนินภำรกิจพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนลดควำม
เหลื่อมล้ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน้ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
5.1 กำรจัดกำรปัญหำที่ดินทำกิน
5.2 กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม
5.3 กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและควำมมั่นคงด้ำน
พลังงำน
5.4 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
5.5 กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติ
5.6 กำรจัดกำรผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ และภัยพิบัติ
5.7 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรดำเนินยุทธศำสตร์
5.8 กำรดำเนินภำรกิจพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน้ำและสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
6.1 กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.2 กำรปฏิรูปกฎหมำยและกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม
6.3 กำรอำนวยควำมสะดวกทำงธุรกิจ
6.4 กำรส่งเสริมกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจัดหวัดแบบบูรณำกำร
6.6 กำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
6.7 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
6.8 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐในกำรดำเนินยุทธศำสตร์
6.9 กำรดำเนินภำรกิจพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรภำครัฐ

ยุทธศำสตร์จังหวัดบุรีรมั ย์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนเศรษฐกิจ
"เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอมและกีฬำมำตรฐำนโลก และกำรพัฒนำเศรษฐกิจภำยใต้พื้นฐำนของกำร
ผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย"
เป้ำประสงค์ ( Goals )
1. ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอมและกีฬำมำตรฐำนโลก
2. ศูนย์กลำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจภำยใต้พื้นฐำนของกำรผลิตสินค้ำด้ำนกำรเกษตรและอำหำร
ปลอดภัยมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
1.รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10)
2. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำ
3. จำนวนบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำ (คน)
4. จำนวนประชำชนที่รับบริกำรข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว (คน)
5. มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10)
6. โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรท่องเที่ยวและด้ำนกำรเกษตรได้รับกำรพัฒนำ (แห่ง)
7. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย (ไร่)
8. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่เน้นกำรทำ
กำรเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย (รำย)
9. จำนวนกลุ่มของอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและกำรพัฒนำศักยภำพ
ในกำรประกอบกำร (กลุ่ม)
10. จำนวนแปลงที่ได้รับกำรรับรองมำตฐำน GAP (แปลง)
11. ร้อยละของมูลค่ำกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น
12. ร้อยละของมูลค่ำกำรจำหน่ำยสินค้ำ OTOP เพิ่มขึ้น
13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
14. ร้อยละของมูลค่ำกำรจำหน่ำยสินค้ำเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น
15. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของร้ำนอำหำรที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอำหำรปลอดภัย (ร้ำน)
กลยุทธ์
1. พัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมยั่งยืน
2. พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพืน้ ฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยว
3. พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด
4.ส่งเสริมและพัฒนำควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยด้ำนกำรท่องเที่ยว
5. พัฒนำสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวแบบประชำรัฐ

8. พัฒนำกีฬำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำในทุกรูปแบบ
9. สร้ำงอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งควำมจงรักภักดี” Buriram Blue City) เพื่อส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว
10. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจำยรำยได้สู่ชุมชน
11. เร่งรัดกำรจัดหำน้ำและกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำรน้ำเพื่อรองรับกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์
12. ส่งเสริมกำรพัฒนำศูนย์กีฬำ และสนำมกีฬำมำตรฐำนโลก
13. ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวแบบครบวงจร
14. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงศำสนำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และ
กลุ่มจังหวัดอีสำนใต้
15.ส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนเพื่อกำรค้ำและกำรลงทุน
16. พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนด้ำนกำรเกษตร
17. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรผลิตและกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
18. ส่งเสริมและพัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ำยเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
19. ส่งเสริมกำรน้อมนำหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิต
หมู่บ้ำนสันติสุข 9 ดี
20. ส่งเสริมกำรลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดกำรลงทุน เพื่อพัฒนำศักยภำพอุตสำหกรรมกำรเกษตร
และอุตสำหกรรมบริกำร
21. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ได้กำรรับรองคุณภำพและมำตรฐำน
22. ส่งเสริมและพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย
23. ส่งเสริมกำรพัฒนำมำตรฐำนและคุณภำพกำรผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จำกไหมแบบครบวงจร
24. กำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเกษตร (Zonning)
25. พัฒนำสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำรให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนและคุณภำพ
26. พัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 “ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต”
"คนบุรีรัมย์มีคุณภำพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐำนควำมพอเพียง"
เป้ำประสงค์ ( Goals )
1. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข
2.หมู่บ้ำน/ชุมชนเข้มแข็งตำมหลักธรรมนูญหมู่บ้ำนสันติสุข 9 ดี
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
1. จำนวนของผู้สูงอำยุที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ (รำย)
2. เด็กนักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ (ร้อยละ)
3. ระดับควำมสำเร็จของกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของครัวเรือนตำมเกณฑ์ที่กำหนด
4. ระดับควำมสำเร็จในกำรเสริมสร้ำงศีลธรรมแก่เด็กและเยำวชน
5. จำนวนแรงงำนที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนและกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่
ตลำดแรงงำน (รำย)
6. จำนวนของแรงงำนและแรงงำนนอกระบบที่ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิกำรประกันสังคมตำม
กฎหมำยแรงงำน (รำย)
7. จำนวนแรงงำนนอกระบบได้รับกำรพัฒนำและกำรส่งเสริมอำชีพ เพื่อเป็นรำยได้เสริม
8. ร้อยละของอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน
9. อัตรำกำรตั้งครรภ์ซ้ำของวัยรุ่นลดลง (อำยุ 15-19 ปี)
10. ระดับควำมสำเร็จของกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม คิดเห็น
และร่วมติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร
11. จำนวนเครือข่ำยเฝ้ำระวังทำงสังคมและวัฒนธรรม
12. ร้อยละของหมู่บ้ำน/ชุมชนเข้มแข็ง ตำมหลักธรรมนูญหมู่บ้ำนสันติสุข 9 ดี
13. ระดับควำมสำเร็จในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐ
และองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนำครอบครัวให้มีควำมอบอุ่น
2. ส่งเสริมกำรแก้ปัญหำครัวเรือนยำกจน ตำมหลักธรรมนูญหมู่บ้ำนสันติสุข 9 ดี
3. เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรศึกษำของเด็กและเยำวชนทุกระดับ ตำมเกณฑ์คุณภำพทำงกำรศึกษำ
ของท้องถิ่นและระดับชำติ
4. เสริมสร้ำงควำมมีศีลธรรมและกำรใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐำนในกำรดำรงอยู่ในชุมชนและสังคมของเด็ก
และเยำวชนในทุกระดับ
5. ส่งเสริมและพัฒนำทักษะด้ำนแรงงำนและกำรเข้ำถึงสิทธิและสวัสดิกำรตำมกฎหมำยแรงงำน
6. ส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และกำรจัดกำรแบบครบวงจร
ของกลุ่มอำชีพและกลุ่มวิสำหกิจชุมชนโดยกลไกประชำรัฐ
7. รณรงค์และส่งเสริมกำรดูแลตนเอง กำรรักษำสุขภำพและกำรป้องกันโรค ตลอดจนกำรดูแลผู้ป่วย
ในครอบครัวของประชำชนตำมหลักสุขภำพดีถ้วนหน้ำ
8. ยกระดับกำรบริกำรสำธำรณสุข กำรเรียน กำรสอน และกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี

ทำงกำรแพทย์
9. ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะชีวิตของคนในหมู่บ้ำน/ชุมชน
10. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติตำมแผนชีวิตหมู่บ้ำนสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มีปัญญำ รำยได้สมดุล
สุขภำพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอำชญำกรรม กองทุนพึ่งพำตนเอง
และคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน/ชุมชนเข้มแข็ง)
11. สร้ำงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลไกลในกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐ สู่กำรปฏิบัติใน
ระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
" ทรัพยำกรธรรมชำติสร้ำงสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
เป้ำประสงค์ ( Goals )
1. พัฒนำแหล่งน้ำและคุณภำพของน้ำอย่ำงสมดุล
2. ฟื้นฟู อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแบบมีส่วนร่วมของ
ประชำชนอย่ำงยั่งยืน
3. จัดกำรขยะและกำรลดมลพิษอย่ำงเป็นระบบและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
1. จำนวนแหล่งน้ำจังหวัดมีปริมำณและคุณภำพเพียงพอสำหรับกำรใช้ประโยชน์ (แห่ง)
2. จำนวนพื้นที่ป่ำไม้ (พื้นที่ป่ำสงวน ป่ำสำธำรณะ ป่ำชุมชน และพื้นที่ชุ่มน้ำ) เพิ่มขึ้น (ไร่)
3. จำนวนชุมชนที่ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรและใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนโดยเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน
4. อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณขยะชุมชนลดลง
5. จำนวนชุมชนที่ส่งเสริมกำรนำขยะมูลฝอยกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่
6. ปริมำณขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และกำรก่อให้เกิดโรคจำกขยะและมลพิษลดลง
7. จำนวนพื้นที่เผำในที่โล่งของจังหวัดลดลง
8. จำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งอุทกภัย และภัยธรรมชำติต่ำง ๆ ได้รับกำรแก้ไขปัญหำและประชำชน
ที่ได้รับผลกระทบมีควำมพึงพอใจในกำรแก้ไขปัญหำ
9. จำนวนพื้นที่ป่ำ และพื้นที่สำธำรณะที่ถูกบุกรุกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกำรจัดหำและพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรน้ำภำคกำรผลิต (ภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรม) โดยเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
และเครือข่ำยองค์กรต่ำง ๆ
2. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพแหล่งน้ำและกำรจัดกำรแหล่งน้ำโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและ
เครือข่ำยประชำสังคม
3. ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูสภำพทรัพยำกรป่ำไม้ และทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ โดยเน้นกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและชำญฉลำด
4. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในกำรบริหำรจัดกำรและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
5. ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้ำที่
ของพลเมืองคนบุรีรัมย์
6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
7. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพื้นที่ตั้งแต่ต้นทำงถึงปลำย
ทำงโดยเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
8. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในกำรบริหำรจัดกำรขยะแบบครบวงจร

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4: ด้ำนรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบ
" บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี "
เป้ำประสงค์ ( Goals )
1. สังคมสงบสุขและอบอุ่น
2. ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภำพชีวิตที่ดี
3. ลดอุบัติเหตุทำงถนนและสำธำรณภัย
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
1. ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำบุคลำกรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
2. ระดับควำมสำเร็จในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชนตำมแนวทำงประชำรัฐ
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดได้รับกำรบำบัดฟื้นฟูและได้รับกำรติดตำมดูแลอย่ำงต่อเนื่อง
4. ระดับควำมสำเร็จในกำรป้องกันผู้ที่อำจเข้ำไปที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด
5. ระดับควำมสำเร็จของกำรเทิดทูนไว้ซงึ่ สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6. ระดับควำมสำเร็จในกำรส่งเสริมให้เกิดควำมสมำนฉันท์และควำมสำมัคคีของประชำชนภำยใน
จังหวัดบุรีรัมย์
7. ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดตั้งเครือข่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
8. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของกำรจัดตั้งชุดเฉพำะกิจตำบล
9. ร้อยละของหมู่บ้ำน/ชุมชนเอำชนะปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน
10. ระดับควำมสำเร็จในกำรป้องกันและปรำบปรำมปัญหำอำชญำกรรม
11. ระดับควำมสำเร็จของกำรผนึกกำลังประชำชนในพื้นที่ชำยแดนเพื่อสนับสนุนกำรป้องกันประเทศ
12. ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้ำน
13. ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดตั้งเครือข่ำยข่ำวภำคประชำชนเพื่อควำมมั่นคง
14. ระดับควำมสำเร็จของกำรขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
15. ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดระเบียบแรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมืองที่สอดคล้องกับ
ควำมมั่นคงของชำติ
กลยุทธ์
1. พัฒนำศักยภำพให้กับบุคลำกรด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในหมู่บ้ำน/ชุมชน และกำรเพิ่ม
จำนวนบุคลำกรด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในหมู่บ้ำน
2. ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรป้องกัน ปรำบปรำม และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน
อย่ำงยั่งยืน
3. ผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด ได้รับกำรบำบัดรักษำฟื้นฟูสมรรถภำพ และได้รับกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือ
ภำยหลังจำกำรบำบัดฟื้นฟู
4. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีประมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและควำมสมำนฉันท์ของประชำชนภำยในจังหวัด
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหำเยำวชนทั้งในสถำนศึกษำและเยำวชนนอกสถำนศึกษำที่อำจยเข้ำไปเกี่ยว

ข้องกับปัญหำภัยทำงสังคม และภัยยำเสพติด
6 เสริมสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนและท้องถิ่นในกำรบริหำรจัดกำร กำรตรวจสอบ
และกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติโดยมิชอบ
7. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้ำนควำมมั่นคงภำยในจังหวัด
8. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ ของหมู่บ้ำนตำมแนวชำยแดนให้เป็นหมู่บ้ำนมั่น
คงและสงบสุข
9. พัฒนำควำมสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิน่ กับประเทศเพื่อนบ้ำน
10. พัฒนำระบบเครือข่ำยข่ำวภำคประชำชน
11. สร้ำงจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบกำรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอำชญำกรรมปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
ข้อบังคับอย่ำงเคร่งครัด
12. รณรงค์และส่งเสริมกำรขึ้นทะเบียน กำรควบคุมดูแลแรงงำนต่ำงด้ำวในสถำนประกอบกำรและ
ในชุมชน เพื่อจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมือง
13. รณรงค์กำรเฝ้ำระวังและป้องกันอุบัตเิ หตุทำงถนนและสำธำรณภัยโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนและเครือข่ำยของประชำสังคม

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำน
วิทยำลัยเทคนิคคูเมือง
1. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ปรัชญำ
“มีวินัย ใฝ่ศึกษำ พัฒนำฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”
มีวินัย

หมำยถึง เป็นผู้ประพฤติ ปฏิบัติตนอย่ำงมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตำมระเบียบ
ข้อบังคับของวิทยำลัย และในสังคม ชุมชน
ใฝ่ศึกษำ
หมำยถึง มีจิตใจผูกพันกับกำรเรียนรู้ อยำกเรียน
พัฒนำฝีมือ หมำยถึง กำรเพิ่มพูนทักษะและประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น
กว่ำเดิมตลอดเวลำ
ยึดถือคุณธรรม หมำยถึง ยึดมั่น ถือมั่นกับควำมดีงำมตำมประเพณี วัฒนธรรม ค่ำนิยม และ
ปทัสถำนทำงสังคม
วิสัยทัศน์
วิทยำลัยเทคนิคคูเมืองเป็นสถำนศึกษำแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำอำชีพและชุมชน
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนด้ำนอำชีพ
เป็นไปตำมมำตรฐำนอำชีวศึกษำ
3. ผลิตบุคลำกรที่มีคุณภำพด้ำนวิชำชีพตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและ
ภำคอุตสำหกรรม
4. วิจัย ค้นคว้ำ สร้ำงนวัตกรรมทำงด้ำนอำชีพที่สนองต่อชุมชนและสังคม
5. ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรของสถำนศึกษำสู่ชุมชน
6. ส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์
“มีวินัย มีใจบริกำร เด่นงำนฝีมือ”
วินัย
หมำยถึง ระเบียบข้อบังคับ, ข้อปฏิบัติ
บริกำร หมำยถึง ช่วยเหลือ, เกื้อกูล, ปฏิบัติรับใช้
ฝีมือ
หมำยถึง ควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้ฝีมือ, กำรช่ำง

อัตลักษณ์
“จิตบริกำร”
ค่ำนิยม
“บริกำรฉับไว ตรงใจ ตรงเวลำ”
สมรรถนะ
“มีควำมรอบรู้ ก้ำวสู่เทคโนโลยี”
คุณธรรมอัตลักษณ์ “มีวินัย จิตใจอำสำ พัฒนำสู่ควำมพอเพียง”
เป้ำประสงค์ เพิ่มปริมำณผู้เรียนและพัฒนำผู้สำเร็จกำรศึกษำให้มีคุณภำพและและมำตรฐำนตำมควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน
มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคคูเมือง
1. ผู้สำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณธรรม เจตคติ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่ำ 2.00 ขึ้นไป
2. ผู้สำเร็จกำรศึกษำต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
3. ผู้สำเร็จกำรศึกษำต้องผ่ำนกำรประเมินครบทุกรำยวิชำตำมแผนกำรเรียน และผ่ำนกำรประเมิน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรครบทุกภำคเรียน
2. จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น
จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำเร็จทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)
ตั้งแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ย ระดับชำติขึ้นไป ในกลุ่มภำษำอังกฤษ
3. ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ
4. ระดับคุณภำพในกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
5. ระดับคุณภำพในกำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้รำยวิชำ
6. ระดับคุณภำพในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1. กำรบริกำรวิชำชีพสู่ชุมชน มีกำรบริกำรวิชำชีพสู่ชุมชนได้อย่ำงหลำกหลำย ได้แก่ โครงกำรอบรม
อำชีพให้กับประชำชนโดยทั่วไป เช่น ทำมุ้งลวดและเหล็กดัด กำรทำยำหอม กำรทำดินสอแฟนซี กำรล้ำงรถ/
บำรุงรักษำรถให้ประชำชนได้รับกำรฝึกฝนและพัฒนำเพื่อนำไปสู่กำรประกอบอำชีพได้ กำรบริกำรอำชีวะอำสำ
กำรบริกำรอำเภอยิ้ม กำรฝึก 108 อำชีพ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ โครงกำร
ศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix it Center) และกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนำทักษะในด้ำนวิชำชีพ

ตลอดจนเสริมสร้ำงให้นักเรียน นักศึกษำได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และปลูกจิตสำนึกของกำรมีจิตอำสำ
เพื่อทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรสอนและตระหนักในควำมรับผิดชอบ เอำใจใส่
ดูแลนักเรียนนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิด ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. นักเรียน นักศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีในวิชำชีพ
เป็นผู้มีจิตอำสำและมีบุคลิกภำพที่ดี
4. ผู้บริหำร สำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้ทรัพยำกรที่มีอยู่
อย่ำงจำกัด มีกำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน มีกำรทำงำนเป็นทีมและ
ใช้หลักวงจรคุณภำพ PDCA ในกำรบริหำรจัดกำร
5. ได้รับกำรสนับสนุนและควำมร่วมมือจำกชุมชน ท้องถิ่นด้วยดีในทุกกิจกรรมที่ดำเนินกำร
3. กลยุทธ์ และโครงกำรของสถำนศึกษำ ปีปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำยอำชีพให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โรงเรียนมัธยม ขยำยโอกำส เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรอำชีวศึกษำ
โครงกำรที่ 1 โครงกำรจัดทำวำรสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
โครงกำรที่ 2 โครงกำรประชุมผู้ปกครอง
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้ำงกำรจัดกิจกรรม อนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีท้องถิ่นร่วมกับชุมชน ทั้งภำครัฐ
และเอกชน
โครงกำรที่ 1 โครงกำรวันสำคัญของชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
โครงกำรที่ 2 โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด ทะเลำะวิวำท สื่อลำมกอนำจำร
กำรพนัน เอดส์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน ชุมชน
โครงกำรที่ 1 โครงกำรบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
โครงกำรที่ 2 โครงกำรทวิศึกษำ/ทวิภำคี
โครงกำรที่ 3 โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำทักษะวิชำชีพเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมสู่ตลำดแรงงำน
โครงกำรที่ 4 โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
โครงกำรที่ 1 โครงกำรปรับปรุงระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
โครงกำรที่ 2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกับควำมรู้โลก IT ของคนยุคใหม่
กลยุทธ์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และพัฒนำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ
โครงกำรที่ 1 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
โครงกำรที่ 2 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์สถำนศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้ำงพัฒนำครูให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
โครงกำรที่ 1 โครงกำรศึกษำดูงำนพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรของบุคลำกร
โครงกำรที่ 2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเขียนแผนจัดกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 7 เสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
โครงกำรที่ 1 โครงกำรทวิศึกษำ
โครงกำรที่ 2 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรระยะสั้นและส่งเสริมอำชีพสู่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับบุคลำกร
โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำและศึกษำดูงำนของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โครงกำรที่ 2 โครงกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ
โครงกำรที่ 3 โครงกำรอบรมพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 9 กำรพัฒนำคุณภำพระบบงำนให้ได้มำตรฐำน
โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำระบบงำน
โครงกำรที่ 2 โครงกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
โครงกำรที่ 3 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 10 อนุรักษ์พัฒนำสิ่งแวดล้อม
โครงกำรที่ 1 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
โครงกำรที่ 2 โครงกำรจัดหำวัสดุครุภัณฑ์
กลยุทธ์ที่ 11 เสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
โครงกำรที่ 1 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนนักศึกษำ
โครงกำรที่ 2 โครงกำรแนะแนวเชิงรุก
โครงกำรที่ 3 โครงกำรจัดหำรถรับส่งนักเรียนนักศึกษำ
4. ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ วิทยำลัยเทคนิคคูเมือง
4.1 ประวัติ ควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยฯ
เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2537 นำยศักดำ ไกรปัญ ญำพร ปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครอง 5)
รักษำรำชกำรแทน นำยอำเภอคูเมือง ได้รำยงำนกำรขออนุญำตให้ใช้ที่ดินเพื่อจัดตั้งวิทยำลัยเทคนิคบุรีรัมย์
แห่งที่ 2 ให้วิทยำลัยเทคนิคบุรีรัมย์ทรำบ ตำมที่วิทยำลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ขอใช้ที่ดินเพื่อจัดตั้งวิทยำลัยเทคนิค
บุ รี รั ม ย์ แห่ ง ที่ 2 จ ำนวน 200 ไร่ ซึ่ ง เป็ น ที่ ดิ น สำธำรณประโยชน์ บ ริ เ วณ “โคกดิ น แดง ”
ซึ่งตั้งอยู่ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2537 นำยนิกร เวชภูติ รองอธิบดี ปฏิบัติรำชกำรแทน อธิบดีกรมที่ดิน
ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องขออนุมัติใช้ที่ดินสำธำรณประโยชน์โคกดินแดง ตำบล
คูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมำณ 200 ไร่ เพื่อก่อสร้ำงวิทยำลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แห่งที่ 2
เมื่อวัน ที่ 2 กุมภำพันธ์ 2540 นำยสุขวิช รัง สิตพล รองนำยกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ทำประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรจัดตั้งวิทยำลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แห่งที่ 2

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำยกำรอำชีว ศึกษำให้ กว้ ำงขวำงสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นและ
ตลำดแรงงำน เป็นกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนกำลังคน อีกทั้งจะเป็นกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำกำลังคนของ
ประเทศให้มีคุณภำพในกำรประกอบอำชีพตำมนโยบำยของรัฐบำล ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นสถำนศึกษำสังกัดกองวิทยำลัยเทคนิค กรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2543 นำยสมศักดิ์ ปริศนำนันทกุล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ได้ทำประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรเปลี่ยนชื่อวิทยำลัยเทคนิค แห่งที่ 2 ซึ่งวิทยำลัยเทคนิคบุรีรัมย์
แห่งที่ 2 เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยำลัยเทคนิคคูเมือง
ทำเนียบผู้บริหำร
1. นำยวำที ชีวภำคย์โสภณ
2. ดร.ชมภูนุช บัวบังศร
3. ว่ำที่พันตรีวำนิช สมชำติ
4. นำยเกษม คำมี
5. นำงสำวปัญฑำรีย์ สำรำญศิลป์

พ.ศ. 2540 - 2550
พ.ศ. 2550 – 2551
พ.ศ. 2551 – 2554
พ.ศ. 2554 – 2558
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) พุทธศักรำช 2556 แยกเป็นดังนี้
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม เปิดสอน 4 สำขำวิชำ 5 สำขำงำน
- สำขำวิชำเครื่องกล
 สำขำงำนยำนยนต์
- สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 สำขำงำนเครื่องมือกล
- สำขำวิชำไฟฟ้ำกำลังและอิเล็กทรอนิกส์
 สำขำงำนไฟฟ้ำกำลัง
 สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์
- สำขำวิชำก่อสร้ำง
 สำขำงำนก่อสร้ำง
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม เปิดสอน 1 สำขำวิชำ 2 สำขำงำน
- สำขำวิชำพณิชยกำร
 สำขำงำนกำรบัญชี
 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักรำช 2557 แยกเป็นดังนี้
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม เปิดสอน 5 สำขำวิชำ 5 สำขำงำน
- สำขำวิชำเครื่องกล
 สำขำงำนเทคนิคเครื่องกล
- สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 สำขำงำนเทคนิคกำรผลิต
- สำขำวิชำไฟฟ้ำกำลังและอิเล็กทรอนิกส์
 สำขำงำนติดตั้งไฟฟ้ำ
- สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์
 สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม
- สำขำวิชำก่อสร้ำง-โยธำ
 สำขำงำนก่อสร้ำง-โยธำ
ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ เปิดสอน 2 สำขำวิชำ 2 สำขำงำน
- สำขำวิชำกำรบัญชี
 สำขำงำนกำรบัญชี
- สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร พุทธศักรำช 2558 แยกเป็นดังนี้
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม เปิดสอน 1 สำขำวิชำ 1 สำขำงำน
- สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำ
ขนำดและสถำนที่ตั้ง
วิท ยำลัยเทคนิคคูเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31190 ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอำเภอคูเมือง 1.7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 200 ไร่ ซึ่งมี
สภำพชุมชนเศรษฐกิจสังคม กำรเมืองตำมสภำพทั่วไป จำแนกได้ดังนี้
สภำพชุมชน
คำขวัญอำเภอคูเมือง “แหล่งผลิตน้ำตำล ศำลเจ้ำพ่อหลวงอุดม ไม้ทับถมกลำยเป็นหิน ถิ่นฐำน
อำรยธรรม”
อำณำเขต มีพื้นที่ 442 ตำรำงกิโลเมตร ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ห่ำงจำกตัว
อำเภอเมือง ประมำณ 35 กิโลเมตร ตำมถนนทำงหลวงหมำยเลข 2074 โดยมีอำณำเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดเขตอำเภอเมืองยำง จังหวัดนครรำชสีมำ อำเภอพุท ไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และ
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดเขตอำเภอแคนดง และอำเภอบ้ำนด่ำน
ทิศตะวันออก ติดเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก
ติดเขตอำเภอลำปลำยมำศ และอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
แหล่งน้ำที่สำคัญ แม่น้ำมูล - ไหลผ่ำนตอนบนของตัวอำเภอ เป็นเส้นแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำง
อำเภอคูเมืองกับอำเภอพุทไธสง
สภำพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนำ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
ได้แก่ ข้ำว ยูคำลิปตัส อ้อย มันสำปะหลัง ยำงพำรำ กำรทำไร่ ทำนำตำมฤดูกำล
อำชีพหลัก ทำนำ ทำไร่ ทำสวนยำงพำรำ ทำประมง(เลี้ยงปลำในกระชัง)
อำชีพเสริม แกะสลักไม้ ทำขนม เลี้ยงสัตว์ เพำะกล้ำไม้ยูคำ ทำเครื่องกรอด้ำย ทอผ้ำไหม
ผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น ข้ำวแตน/ทองม้วน ดอกไม้ประดิษฐ์จำกผ้ำใยบัว ผ้ำฝ้ำยมัดลำย เสื่อกก และ
ผลิตภัณฑ์จำกเสื่อกก ขนมจีน แจกันไม้มะม่วง ผ้ำไหมมัดหมี่ ผ้ำซิ่นตีนแดง กำรบูร -พิมเสน อัก-ไน ข้ำวโพดน้ำพุ
คูเมือง เป็นต้น
ธนำคำร ในเขตพื้นที่มี 2 แห่ง คือ ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
(ธ.ก.ส.)
ห้ำงสรรพสินค้ำ มี 3 แห่ง คือ ทวีกิจ เทสโก้โลตัสเอ็กเพลส เซเว่น-อิเลฟเว่น
สังคมและกำรเมือง ประชำกรส่วนใหญ่เป็นชำวอีสำนเชื้อสำยไทย ลำว เขมร ส่วย โดยมีภำษำท้องถิ่น
คือ ภำษำไทยอีสำน เขมร ส่วย และไทยโครำช มีวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ ดังนี้

1. งำนนมัสกำรเจ้ำพ่อหลวงอุดม ซึ่งจัดงำนประมำณเดือนกุมภำพันธ์ ของทุกๆ ปี
2. เทศกำลตีหินเหล็กไฟ ซึ่งจัดงำนประมำณเดือนมีนำคม ของทุกๆ ปี
3. ประเพณีบุญบั้งไฟ อื่น ๆ เหมือนไทยอีสำนทั่ว ๆ ไป
แหล่งท่องเที่ยว สวนดอกไม้เพลำเพลิน อ่ำงเก็บน้ำคูขำด ศำลเจ้ำพ่อหลวงอุดม
กำรศึกษำ
โรงเรียนอนุบำล 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบำลคูเมือง โรงเรียนเทศบำลตำบลคูเมือง โรงเรียนพิมพ์ศิริ
โรงเรียนมัธยม 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนคูเมืองวิทยำคม โรงเรียนตูมใหญ่วิทยำ โรงเรียนมัธยมพรสำรำญ
โรงเรียนหนองขมำรวิทยำคม
วิทยำลัย 1 แห่ง ได้แก่ วิทยำลัยเทคนิคคูเมือง
กำรเมืองกำรปกครอง
ในเขตอำเภอคูเมือง แบ่งออกเป็น 7 ตำบล 106 หมู่บ้ำน
1. ตำบลคูเมือง
11 หมู่บ้ำน
2. ตำบลปะเคียบ 18 หมู่บ้ำน
3. ตำบลบ้ำนแพ 10 หมู่บ้ำน
4. ตำบลพรสำรำญ 18 หมู่บ้ำน
5. ตำบลหินเหล็กไฟ 15 หมู่บ้ำน
6. ตำบลตูมใหญ่ 17 หมู่บ้ำน
7. ตำบลหนองขมำร 10 หมู่บ้ำน
กำรปกครองท้องถิ่น
ในเขตอำเภอคูเมืองแบ่งกำรปกครองออกเป็น 7 ตำบล 2 เทศบำล
1) เทศบำลคูเมือง
2) เทศบำลหินเหล็กไฟ
3) องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 7 แห่ง
(3.1) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคูเมือง
(3.2) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปะเคียบ
(3.3) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนแพ
(3.4) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ
(3.5) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(3.6) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตูมใหญ่
(3.7) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองขมำร
กำรสำธำรณสุข
- โรงพยำบำลประจำอำเภอ
จำนวน 1 แห่ง
- สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
จำนวน 1 แห่ง
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล จำนวน 7 แห่ง

4.2 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
ชื่อสถำนศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคคูเมือง
ชื่อภำษำอังกฤษ Khumuang Technical College
ที่ตั้งสถำนศึกษำ เลขที่ 299 หมู่ที่ 10 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
โทรศัพท์ 044-699-255
โทรสำร 044-699-255 ต่อ 140
เว็บไซต์ www.kutc.ac.th
เนื้อที่ของสถำนศึกษำ 200 ไร่
มีอำคำร รวมทั้งสิ้น 8 หลัง มีห้องทั้งสิ้น ห้อง ได้แก่
1. อำคำรอำนวยกำร
จำนวน 1 หลัง 26
ห้อง
2. อำคำรช่ำงอุตสำหกรรม
จำนวน 1 หลัง 26
ห้อง
3. อำคำรพำณิชยกรรม
จำนวน 1 หลัง 27
ห้อง
4. อำคำรวิทยบริกำร
จำนวน 1 หลัง 6
ห้อง
5. อำคำรช่ำงยนต์
จำนวน 1 หลัง 2
ห้อง
6. อำคำรช่ำงก่อสร้ำง
จำนวน 1 หลัง 8
ห้อง
7. อำคำรโรงอำหำร
จำนวน 1 หลัง 5
ห้อง
8. อำคำรพัสดุ
จำนวน 1 หลัง 4
ห้อง
ต้นไม้ประจำวิทยำลัยฯ ต้นพญำสัตบรรณ
สีประจำวิทยำลัยฯ สีแสด – สีขำว

5. โครงสร้ำงกำรบริหำรวิทยำลัย

แผนภูมิบริหำรสถำนศึกษำ
วิทยำลัยเทคนิคคูเมือง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคคูเมือง
นำงสำวปัญฑำรีย์ สำรำญศิลป์

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
นำยวิโรจณ์ ทองเรือง

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
นำยทวิกำนต์ ผดุงสันต์

งำนบริหำรทั่วไป
นำยมงคลวิทย์ ไชยรินทร์

งำนบุคลำกร
นำยมงคลวิทย์ ไชยรินทร์

งำนกำรเงิน
นำงกัลยำ บุญทันเสน

คณะกรรมกำรบริหำร
สถำนศึกษำ

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
นำยชำญชัย พยัคฆกุล

ฝ่ำยวิชำกำร
นำยอภินันท์ วิลำศ

งำนวำงแผนและงบประมำณ
นำงสุพรรษำ เขมพงษ์ภัทร

งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ
นำยวิศรุต มีดร

แผนกวิชำชีพตำมสำขำ
ที่เปิดสอน

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
นำงสำวทิพย์สุดำ แน่นอุดร

งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ
นำยสันสกฤต ศรีกลับ

งำนพัฒนำหลักสูตรฯ
นำยอภินันท์ วิลำศ

งำนส่งเสริมผลิตผลฯ

งำนครูที่ปรึกษำ

งำนวัดผลและประเมินผล
นำยจตุพล แสงวำโท

นำยธำรณ์วิสุทธิ์ เผือกไธสง

นำงสมฤทธิ์ เชือกรัมย์

งำนกำรบัญชี
นำงสำวไพลิน ทำงดี

งำนพัสดุ

งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรม
นำยศุภกร เย็นวริษ

นำงสำยฝน ทองเรือง

งำนทะเบียน
นำงพรดำ โพธิ์เกตุ

งำนประชำสัมพันธ์
นำงสมฤทธิ์ เชือกรัมย์

งำนอำคำรสถำนที่
นำยอัคเนตร ยศสมบัติ

งำนประกันคุณภำพฯ
นำงกัลยำ บุญทันเสน

งำนควำมร่วมมือ
ว่ำที่ ร.ต.สุพรรณ ผำแก้ว

งำนปกครอง
นำยชำญวุฒิ สุขหมื่น
งำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน

นำยประพันธ์ พันธ์ศรี
งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน
นำยพรชัย บุญมำ

งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
นำงพรดำ โพธิ์เกตุ
งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
นำยชัยรัตน์ วงศ์ฮำดจันทร์

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
นำยนิยม เฒ่ำทอง

6. ข้อมูลบุคลำกร วิทยำลัยเทคนิคคูเมือง
6.1 อัตรำกำลัง ปี งบประมำณ พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลำคม 2560

อัตรำกำลังของ วิทยำลัยเทคนิคคูเมือง มีบุคลำกรทั้งสิ้น 71 คน
ก. ข้ำรำชกำร
1. ผู้บริหำร
2. ข้ำรำชกำรครู
ข. พนักงำนรำชกำร
1. ทำหน้ำที่สอน
ค. ลูกจ้ำงชั่วครำว
1. ทำหน้ำที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน

5
12
11
17
26

17 คน
คน
คน
11 คน
คน
43 คน
คน
คน

6.2 ข้อมูลบุคลำกร จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ
-

ก. ครูผู้สอน
ต่ำกว่ำ ม.6
ปวช./ม.6
ปวส./อนุปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
รวม

35
5
40

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ข. เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/สนับสนุน
6
คน
4
คน
3
คน
13
คน
คน
คน
รวม
26
คน

รวม
6
4
3
48
5
66

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม
41
2
43

คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ข้อมูลลูกจ้ำงชั่วครำว จำแนกตำมแหล่งเงินที่จ้ำง
-

ก. ครูผู้สอน
จ้ำงด้วยงบบุคลำกร
จ้ำงด้วยงบดำเนินงำน
จ้ำงด้วยงบเงินอุดหนุน
จ้ำงด้วยเงินรำยได้ (บกศ.)
จ้ำงด้วยเงินอื่น ๆ
รวม

15
2
17

คน
คน
คน
คน
คน
คน

ข. เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/สนับสนุน
คน
คน
26
คน
คน
คน
รวม
26
คน

6.3 ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด จำแนกตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
6.3.1 ข้ำรำชกำร
รวม 17 คน (ข้ำรำชกำรครู และข้ำรำชกำรพลเรือน)
วุฒิกำรศึกษำ
ปฏิบัติหน้ำที่
ชื่อ – สกุล
(ป.เอก/โท/ตรี...)
สอนวิชำ
สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป
1. นำงสำวปัญฑำรีย์
สำรำญศิลป์
ป.โท
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย
2. นำยทวิกำนต์
ผดุงสันต์
ป.โท
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัย
3. นำยวิโรจณ์
ทองเรือง
ป.โท
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัย
4. นำยชำญชัย
พยัคฆกูล
ป.โท
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัย
5. นำยอภินันท์
วิลำศ
ป.โท
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัย
6. นำงสำวพรดำ
โพธิ์เกตุ
ป.โท
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
7. นำยชัยรัตน์
วงศ์ฮำดจันทร์
ป.โท
ช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
8. นำยนิยม
เฒ่ำทอง
ป.ตรี
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
9. นำยจตุพล
แสงวำโท
ป.ตรี
สำมัญสัมพันธ์
10. นำงสมฤทธิ์
เชือกรัมย์
ป.ตรี
สำมัญสัมพันธ์
11. นำงสำยฝน
ทองเรือง
ป.โท
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12. นำงกัลยำ
บุญทันเสน
ป.ตรี
สำมัญสัมพันธ์
13. นำยพรชัย
บุญมำ
ป.ตรี
ช่ำงยนต์
14. นำยสันสกฤต
ศรีกลับ
ป.ตรี
ช่ำงกลโรงงำน
15. นำยมงคลวิทย์
ไชยรินทร์
ป.โท
สำมัญสัมพันธ์
16. ว่ำที่ร้อยตรีสุพรรณ ผำแก้ว
ป.ตรี
ช่ำงยนต์
17. นำยอัคเนตร
ยศสมบัติ
ป.โท
ช่ำงก่อสร้ำง
6.3.2 พนักงำนรำชกำร
ชื่อ – สกุล
1. นำยชำญวุฒิ
2. นำยประพันธ์
3. นำยธำรณ์วิสุทธิ์
4. นำงสำวทิพย์สุดำ
5. นำยสุรพงษ์
6. นำงแสงเดือน
7. นำยวิศรุต
8. นำยศุภกร
9. นำยวงศกร
10. นำงสำวไพลิน
11. นำงสำวจุฑำรัตน์

สุขหมื่น
พันธ์ศรี
เผือกไธสง
แน่นอุดร
วงษ์สุนทร
เพ็ญศศิธร
มีดี
เย็นวริษ
ทองยศ
ทำงดี
บุญมี

รวม 11 คน (ทำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป)
วุฒิกำรศึกษำ
ปฏิบัติหน้ำที่
(ป.เอก/โท/ตรี...)
สอนวิชำ
สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป
ป.ตรี
ช่ำงก่อสร้ำง
ป.ตรี
ช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
ป.ตรี
สำมัญสัมพันธ์
ป.ตรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ป.ตรี
ช่ำงกลโรงงำน
ป.ตรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ป.ตรี
สำมัญสัมพันธ์
ป.ตรี
ช่ำงกลโรงงำน
ป.ตรี
เทคนิคพื้นฐำน
ป.ตรี
บัญชี
ป.ตรี
สำมัญสัมพันธ์
-

6.3.3 ลูกจ้ำงชั่วครำว
ชื่อ – สกุล
1. นำยปภำวิชญ์
2. นำยสัมฤทธิ์
3. นำยทศพล
4. นำยสมชำย
5. นำยอิทธิ์ธนันท์
6. นำงสำววรัญญำ
7. นำยสิทธิพจน์
8. นำยสุทัศน์
9. นำงสุพรรษำ
10. นำยสุทธิไกร
11. นำยสิริศักดิ์
12. นำยสิทธิโชค
13.
14.
15.
16. Miss ELLEN JOY
17. Miss Luo
18. นำงฉันทนำ
19. นำงสำวธรรมรัตน์
20. สิบเอกไชยวรรณ
21. นำงสำวกำญจนำ
22. นำงสำวดวงพร
23. นำยไสว
24. นำงสำวพรพรรณ
25. นำงสำวปัทมำ
26. นำงสำวอมรำ
27. นำงสำววิภำรัตน์
28. นำงสำวดวงเดือน
29. นำงสำวสุวรรณำ
30. นำยสมภพ
31. นำงสำวสุภำวดี
32. นำงสำวกำญจนำ
33. นำงลำไพ
34. นำยทำ

สิงห์ใหญ่
กำรเลิศ
ภูอำศัย
บัวสิงห์
สุวรรณโพธิ์รุ่ง
วรรณรำช
นำมวิชัย
มะอำจเลิศ
เขมพงษ์ภัทร
สำยยศ
เพชรสุภำ
ประเจริญ

P.LANTAEN
Yaling
ภูทอง
ติดตำรัมย์
งันเกำะ
ลำสูงเนิน
ล้อจิโรภำส
บุญเรือง
แก้วคำจันทร์
ผำโคตร
เหลืองอุดมชัย
กัณหำ
เริ่มรักรัมย์
เย็นเกษม
สำสะพำน
สำลีอำจ
ธิรอดรัมย์
วันศุกร์
มำลัยสวรรค์

รวม 43 คน (ทำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป)
วุฒิกำรศึกษำ
ปฏิบัติหน้ำที่
(ป.เอก/โท/ตรี...)
สอนวิชำ
สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป
ป.ตรี
ช่ำงก่อสร้ำง
ป.ตรี
ช่ำงยนต์
ป.ตรี
ช่ำงกลโรงงำน
ป.ตรี
เทคนิคพื้นฐำน
ป.ตรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ป.ตรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ป.ตรี
อิเล็กทรอนิกส์
ป.ตรี
อิเล็กทรอนิกส์
ป.ตรี
กำรบัญชี
ป.ตรี
ช่ำงกลโรงงำน
ป.ตรี
ช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
ป.ตรี
ช่ำงยนต์
ป.ตรี
กำรบัญชี
ป.ตรี
กำรบัญชี
ป.ตรี
ช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
ป.ตรี
สำมัญสัมพันธ์
ป.ตรี
สำมัญสัมพันธ์
ป.ตรี
งำนกำรเงิน
ป.ตรี
งำนบริหำรงำนทั่วไป
ป.ตรี
งำนปกครอง
ป.ตรี
งำนวิทยบริกำรฯ
ป.ตรี
งำนพัสดุ
ปวส.
งำนประชำสัมพันธ์
ปวส.
งำนวำงแผนฯ
ป.ตรี
งำนหลักสูตรฯ
ป.ตรี
งำนแนะแนวฯ
ป.ตรี
งำนวิจัยฯ
ป.ตรี
งำนทะเบียน
ป.ตรี
งำนกำรเงิน
ป.ตรี
งำนศูนย์ข้อมูลฯ
ป.ตรี
งำนบัญชี
ป.ตรี
งำนวัดผลฯ
ม.3
สนับสนุน
ป.4
สนับสนุน

ชื่อ – สกุล
35. นำยเสียง
36. นำยชัยวัฒน์
37. นำยบุญจันทร์
38. นำยชำตรี
39. นำยอนุ
40. นำยเชิงชำย
41. นำยทำนอง
42. นำยสมบูรณ์
43. นำยศักดิ์ชัย

วันศุกร์
สิงหชัย
เดิมทำรัมย์
รอบคอบ
ดวงภักดีรัมย์
คิมหันต์
บุญเชิด
ขุนสอน
แว่นศิลำ

วุฒิกำรศึกษำ
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ป.4
ปวส.
ม.6
ป.4
ปวช.
ม.6
ป.7
ป.4
ป.4.

ปฏิบัติหน้ำที่
สอนวิชำ
สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2559 (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง
ประเภทวิชา/สาขา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์/สาขางานยานยนต์
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขางานเครื่องมือกล
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง/สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง/สาขางานเทคโนโลยีไฟฟ้า
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา/สาขางานก่อสร้าง-โยธา
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี/สาขางานการบัญชี

หน่วย : คน
1,323 คน
ภาคเรียนที่ 2/2559 (ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น
ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม
295 261 397 953 159 204 363 7
- 1,323

รวมทั้งสิ้น

54
76
39

42
68
38

85 181
78 222
41 118

16
48
19

17 33
53 101
50 69
7

21
14

33
3

51
40

36
41

29
22

83
39

16
5

21
5

37
10

75 162 33 39 72
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ /สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
67 148 22 19 41
ทั
้
ง
ปี
ก
ารศึ
ก
ษา
(2559)
รวมทั้งสิ้น
600 คน
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
600 คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน
................ คน
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)
2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน

214
323
187
7
7
120
49
234
189

2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

คน
................ คน
................

7.2 เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 (ปีต่อไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง
ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์/สาขางานยานยนต์
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขางานเครื่องมือกล
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง/สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง/สาขางานเทคโนโลยีไฟฟ้า
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขางานก่อสร้าง
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี/สาขางานการบัญชี

หน่วย : คน
1,237 คน
ภาคเรียนที่ 1/2560(ปีต่อไป)
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น
ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม
260 296 261 817 230 162 392 20 - 1,237

รวมทั้งสิ้น

40
40
40

54
76
39

42 136
68 184
38 117

30
30
30

16
48
19

46
78
49
20

40
20

21
15

40
40

51
40

33
3

94
38

30
30

16
6

46
36

36 127 40 35 75
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ /สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
41 121 40 22 62
ทั้งปีการศึกษา (2560) รวมทั้งสิ้น
1,000 คน
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
1,000 คน
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน
................ คน
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)
2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน

8

182
262
166
28 28
140
74
202
183

2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

คน
................ คน
................

25
ข้อมูลแผนการรับนักเรียนนักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ภาคเรียนที่ 2/2560
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี
- สาขางานยานยนต์
73 - 25 - 24 - สาขางานเครื่องมือกล
70 - 49 - 29 - สาขางานไฟฟ้ากาลัง
25 - 19 - 24 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 23 - 20 - 25 - สาขางานก่อสร้าง
19 - 11 3
รวม
210 - 124 - 105 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขางานการบัญชี
56 - 34 - 26 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28
- 27 - 22 รวม
84 - 61 - 48 รวมทั้งสิ้น
294 - 185 - 153 -

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน

ภาคเรียนที่ 1/2561
รวม
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี
122 - 80 - 73 - 25 148 - 80 - 70 - 49 68 - 40 - 25 - 19 68 - 40 - 23 - 20 33 - 20 - 19 - 11 439 - 260 - 210 - 124 -

รวม
ปกติ ทวิภาคี
178 199 84 83 50 594 -

116
77
193
632

170
95
265
859

-

80
40
120
380

-

56
28
84
294

-

34
27
61
185

-

-

Jin

ข้อมูลแผนการรับนักเรียนนักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาคเรียนที่ 2/2560
ปี 1
ปี 2
รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี
- สาขางานยานยนต์
- 23 - 12 - 35
- สาขางานเครื่องมือกล
- 24 - 29 - 53
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- 28 - 13 - 41
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 5
9
- 14
- สาขางานก่อสร้าง-โยธา
- 10 4
- 14
รวม
- 90 - 67 - 157
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขางานการบัญชี
- 23 - 31 - 54
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 - 16 - 28
รวม
- 35 - 47 - 82
รวมทั้งสิ้น
- 125 - 114 - 239

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน

ภาคเรียนที่ 1/2561
ปี 1
ปี 2
รวม
ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี
- 30 - 23 - 53
- 30 - 24 - 54
- 30 - 28 - 58
- 30 5
- 35
- 30 - 10 - 40
- 150 - 90 - 240
-

40
40
80
230

-

23
12
35
125

-

63
52
115
355

25
ข้อมูลแผนการรับนักเรียนนักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2561
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประชาชนทั่วไป
วิชาชีพระยะสั้น
- 200 ชม.ขึ้นไป
- 151-199 ชม.
- 121-150 ชม.
- 76-120 ชม
- 61-75 ชม.
- 30-60 ชม.
- ต่ากว่า 30 ชม
รวม

ประชาชนทั่วไป
ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561

600
600

800
800

รวม
1,400
1,400

ข้อมูลแผนการรับนักเรียนนักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2561
หลักสูตร นอกระบบอื่น ๆ
วิชาชีพระยะสั้น
- อศ.กช
- กษ.ระยะสั้น
- ตชด.
- ปชด.
- 108 อาชีพ
- โครงการพระราชดาริ
- ร่วมกับหน่วยงานอื่น
รวม

นอกระบบอื่น ๆ
ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561

500
500

500
500

รวม
1,000
1,000

Jin

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัย เทคนิคคูเมือง
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
หน่วย : บาท

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

แผนงาน/งบรายจ่าย

รวม
1. แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
2. แผนงาน .....................
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

2,310,000 1,264,500

เป็นเงิน

โครงการ

โครงการ
โครงการหา
สนับสนุน
โครงการ
รายได้
ค่าใช้จ่าย
โครงการ อาชีวะสร้าง ระหว่าง
ตัง้ แต่ระดับ
เรียนฟรี 15 ผู้ประกอบกา เรียนของ
อนุบาลจน
ปี
รใหม่แบบ นักเรียน
จบ
ครบวงจร นักศึกษาที่
การศึกษา
ยากจน
ขั้นพื้นฐาน

วิจัย
สิ่งประดิ
ระยะ
สร้าง
ปวช. ปวส.
ษฐ์/
รวม
สั้น
องค์
หุ่นยนต์
ความรู้
11,501,060 1,264,500 350,000 74,000
13,189,560 4,873,950 3,322,110 84,000 280,000
11,501,060 1,264,500 350,000 74,000
13,189,560 4,873,950 3,322,110 84,000 280,000
2,912,110

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้

รวม
ทั้งสิ้น

4,732,302 13,292,362 26,481,922
4,732,302 13,292,362 26,481,922

2,912,110

2,912,110

350,000

74,000

3,998,500

1,405,000

1,405,000

4,873,950

4,873,950 4,873,950 3,322,110

84,000 280,000 4,732,302

5,096,302

9,094,802
1,405,000

8,196,060 13,070,010

28

ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป)
วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

1. ประมาณการรายรับ

32,054,940

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา

3,100,000

- ยอดยกมา (งบประมาณ 2560)

1,700,000 บาท
1,400,000 บาท

- คาดว่ามีรายรับในปี (งบประมาณ 2561)

บาท

3,100,000 บาท

ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 28,954,940
28,954,940 บาท
10,617,040 บาท
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน (ปวช.+ทวิศึกษา)
งบรายจ่ายอื่น (โครงการตาม พ.ร.บ.)

2. ประมาณการรายจ่าย

4,610,240 บาท
1,300,000 บาท
7,345,860 บาท
5,081,800 บาท
32,054,940

10,617,040 บาท
งบบุคลากร
6,817,000 บาท
- เงินเดือน
- เงินวิทยฐานะ
571,200 บาท
3,228,840 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
4,610,240 บาท
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
884,000 บาท
- ค่าใช้สอย
676,240 บาท
2,250,000 บาท
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
800,000 บาท
งบเงินลงทุน
##### บาท
- ครุภัณฑ์
###### บาท
- สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง)
- บาท
6,599,160 บาท
งบเงินอุดหนุน
4,592,400 บาท
- ค่าตอบแทน (จ้าง ครูจ้าง จนท. นักการฯ)
- ค่าใช้สอย (หักประกันสังคม ครูจ้าง จนท.151,800
นักการฯ)บาท
1,854,960 บาท
- ค่าวัสดุ (หนังสือเรียน,อุปกรณ์,เครื่องแบบ)
งบเงินรายได้สถานศึกษา
#### บาท
- ค่าจ้างครูต่างชาติ
##### บาท
- ค่าตอบแทน
##### บาท
- ค่าวัสดุ
##### บาท
- ค่าสาธารณูปโภค
##### บาท -1,167,010
6,995,510 บาท
งบรายจ่ายอื่น
- โครงการที่ใช้เงินรายได้สถานศึกษา 1,167,010 บาท
5,081,800 บาท
- โครงการตามนโยบาย พ.ร.บ.
- โครงการใช้เงินอุดหนุนกิจกรรม
746,700 บาท

บาท

Jin

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัย เทคนิคคูเมือง

หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

- งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินอื่น ๆ
ค่าตอบพนักงานราชการ
- งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่า)
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา
เงินค่าสอนเกินภาระงาน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น

ปวช.

วิจัย
สิ่งประดิ
สร้าง
ปวส. ระยะสั้น ษฐ์/
องค์
หุน่ ยนต์
ความรู้

โครงการ

รวม

1.
โครงการ
อาชีวะ
สร้าง
ผู้ประกอ
บการ
ใหม่
แบบ

2.
โครงการ
หา
รายได้
ระหว่าง
เรียน
ของ
นักเรียน

3.
4.
โครงการ โครงการ
ยกระดับ ลด
คุณภาพ ปัญหา
การจัด การออก
อาชีวศึกษ กลางคัน
าทวิภาคี ของ
ผู้เรียน

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
5.
โครงการ
ขยาย
โอกาส รวมทัง้ สิ้น
ทาง
การ
ศึกษาฯ
เพื่อ

เป็นเงิน

บกศ.

10,617,040

10,617,040

10,617,040

6,817,000

6,817,000

6,817,000

571,200

571,200

571,200

3,228,840

3,228,840

3,228,840

1,356,240 1,768,000 1,400,000

3,948,000

1,540,490 6,064,730

684,000 200,000

884,000

1,016,000 1,900,000

500,000 500,000
684,000 200,000

884,000

516,000 1,400,000

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

วิจัย
สิ่งประดิ
สร้าง
ปวส. ระยะสั้น ษฐ์/
องค์
หุน่ ยนต์
ความรู้

โครงการ

รวม

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้

- ค่าใช้สอย
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่า)
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่า)

1.
โครงการ
อาชีวะ
สร้าง
ผู้ประกอ
บการ
ใหม่
แบบ

2.
โครงการ
หา
รายได้
ระหว่าง
เรียน
ของ
นักเรียน

3.
4.
โครงการ โครงการ
ยกระดับ ลด
คุณภาพ ปัญหา
การจัด การออก
อาชีวศึกษ กลางคัน
าทวิภาคี ของ
ผู้เรียน

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
5.
โครงการ
ขยาย
โอกาส รวมทัง้ สิ้น
ทาง
การ
ศึกษาฯ
เพื่อ

เป็นเงิน

บกศ.

576,240

576,240

100,000 676,240

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 437,400

437,400

437,400
100,000 100,000

138,840

138,840

138,840

780,000 270,000 1,200,000

2,250,000

220,000 2,470,000

150,000

150,000

20,000

20,000

150,000
20,000

1,980,000

1,980,000

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ
ค่าซ่อมครุภัณฑ์
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเงินสมทบประกันสังคม
- ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุการศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุงานอาคารสถานที่
วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์

780,000

1,200,000

20,000 20,000
100,000 100,000
100,000 100,000

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

วิจัย
สิ่งประดิ
สร้าง
ปวส. ระยะสั้น ษฐ์/
องค์
หุน่ ยนต์
ความรู้

โครงการ

รวม

1.
โครงการ
อาชีวะ
สร้าง
ผู้ประกอ
บการ
ใหม่
แบบ

2.
โครงการ
หา
รายได้
ระหว่าง
เรียน
ของ
นักเรียน

3.
4.
โครงการ โครงการ
ยกระดับ ลด
คุณภาพ ปัญหา
การจัด การออก
อาชีวศึกษ กลางคัน
าทวิภาคี ของ
ผู้เรียน

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
5.
โครงการ
ขยาย
โอกาส รวมทัง้ สิ้น
ทาง
การ
ศึกษาฯ
เพื่อ

เป็นเงิน

บกศ.

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

100,000

100,000

- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่า)
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟ้า
ค่าไปรษณีย์

814,000

814,000

204,490 1,018,490

20,000

20,000

220,000

220,000

550,000

550,000

24,000

24,000

20,000
220,000
204,490 754,490
24,000

1,300,000

1,300,000

200,000 1,500,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

- งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
- ครุภัณฑ์แผนกก่อสร้าง
3.2 สิ่งก่อสร้าง
- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
- งบเงินอุดหนุน

100,000

200,000 200,000
7,553,360

30,000

- อุดหนุนสิง่ ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์

140,000

7,723,360

7,723,360

140,000

140,000

140,000

37,500

37,500

7,345,860

7,345,860

- อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา

- อุดหนุน อศ.กช.
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 7,500 30,000
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น

7,345,860

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

วิจัย
สิ่งประดิ
สร้าง
ปวส. ระยะสั้น ษฐ์/
องค์
หุน่ ยนต์
ความรู้

โครงการ

รวม

- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.

1.
โครงการ
อาชีวะ
สร้าง
ผู้ประกอ
บการ
ใหม่
แบบ

2.
โครงการ
หา
รายได้
ระหว่าง
เรียน
ของ
นักเรียน

3.
4.
โครงการ โครงการ
ยกระดับ ลด
คุณภาพ ปัญหา
การจัด การออก
อาชีวศึกษ กลางคัน
าทวิภาคี ของ
ผู้เรียน

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
5.
โครงการ
ขยาย
โอกาส รวมทัง้ สิ้น
ทาง
การ
ศึกษาฯ
เพื่อ

เป็นเงิน

บกศ.

- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม

- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน 200,000

200,000

200,000

- อุดหนุนนักเรียนเจังหวัดภาคใต้
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม

- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี
- โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

- งบรายจ่ายอื่น
- โครงการ
1.โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร
2.โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน

3.โครงการยกระดับคุณภาพ การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
4.โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
5.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน

รวม
- สารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่

40,000

40,000
200,000

200,000

38,300

38,300
70,000
70,000
30,000 30,000
40,000 200,000 38,300 70,000 30,000 378,300

40,000
200,000
38,300
70,000
30,000
378,300

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560
วิทยาลัย เทคนิคคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รวมไตรมาส 4

รวมไตรมาส 3

15,000

15,000

อุดหนุนกิจกรรม

10,000

10,000

10,000

อุดหนุนกิจกรรม

ก.ค.-60
ส.ค.-60
ก.ย.-60

เม.ย.-60
พ.ค.-60
มิ.ย.-60

รวมไตรมาส 2

15,000

ม.ค.-60
ก.พ.-60
มี.ค.-60

รวมไตรมาส 1

งบรายจ่าย/รายการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

ต.ค.-59
พ.ย.-59
ธ.ค.-59

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วย : บาท
งบประมาณที่ใช้

ที่

ชื่อ สกุล/
งาน/
แผนกที่
ใช้จ่าย

ที่มาของงบประมาณ

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ
1 งานตามภาระงานประจา
1.1 งบดาเนินงาน
1.2 งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าสิ่งก่อสร้าง
2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา
โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร จานวน 14 โครงการ
2.1 โครงการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 งานทะเบียน
2.2 โครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 งานทะเบียน
งานทะเบียน
2.3 โครงการสู่เส้นทางฝันวันสาเร็จการศึกษา
2.4 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง งานอาคารสถานที่
งานพัสดุ
2.5 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ วิทยาลัยฯ
งานพัสดุ
2.6 โครงการซ่อมบารุงครุภัณฑ์ วิทยาลัย
งานประชาสั
มพันธ์
2.7 โครงการจัดพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
2.8 โครงการจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์
2.9 โครงการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2560 งานการเงิน
อาคาร
2.10 โครงการจัดหาอุปกรณ์ทาความสะอาดและอุปกรณ์ไฟฟ้า
2.11 โครงการจัดหาน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับยานพาหนะ วิทยาลัยฯ งานพัสดุ
งานพัสดุ
2.12 โครงการซ่อมแซมบารุง ยานพาหนะ วิทยาลัยฯ
2.13 โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบุคลากร
งานบุคลากร
2.14 โครงการจัดหาครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ
โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จานวน 13 โครงการ
2.15 โครงการอบรมและจัดทาคู่มือ ระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) งานศูนย์ข้อมูล
2.16 โครงการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.บร. ปีการศึกษา 2559 งานวิจัยฯ

30,000
1,500,000

30,000

อุดหนุนกิจกรรม

30,000

1,500,000

1,500,000

เงินรายได้สถานศึกษา

300,000

300,000

300,000

เงินรายได้สถานศึกษา

50,000

50,000

50,000

เงินรายได้สถานศึกษา

30,000

30,000

30,000

เงินรายได้สถานศึกษา

30,000

30,000

30,000

เงินรายได้สถานศึกษา

15,000

15,000

15,000

เงินรายได้สถานศึกษา

50,000

50,000

50,000

งบประมาณ ปวช.

200,000

200,000

200,000

งบประมาณ ปวส.

150,000

150,000

150,000

งบประมาณ ปวส.

27,290

เงินรายได้สถานศึกษา

27,290

27,290

500,000

500,000

10,000
50,000

10,000 10,000
50,000

50,000

500,000

เงินรายได้สถานศึกษา

อุดหนุนกิจกรรม
อุดหนุนกิจกรรม

2.17 โครงการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ 2560
2.18 โครงการรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559
2.19 โครงการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการ
2.20 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ Internet และระบบเครือข่าย ระยะที่ 2
2.21 โครงการอบรมและจัดทางานวิจัย นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์
2.22 โครงการจัดทาสื่อสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค/ชาติ ปีการศึกษา 2559
2.23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
2.24 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2.25 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
2.26 โครงการเตรียมประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
2.27 โครงการปรับปรุงสานักงานร้านค้าสวัสดิการ

งานวางแผน

6,000 6,000

งานประกัน

6,000

งานความร่วมมือ

15,000
20,000

งานวิจัยฯ

100,000

งานวางแผน 170,000
งานประกัน

20,000

งานประกัน

17,000

100,000

100,000

งานประกัน 100,000

รวมไตรมาส 4

ก.ค.-60
ส.ค.-60
ก.ย.-60

6,000

อุดหนุนกิจกรรม

15,000 15,000

อุดหนุนกิจกรรม

100,000

เงินรายได้สถานศึกษา

20,000 20,000

เงินรายได้สถานศึกษา

100,000

เงินรายได้สถานศึกษา

170,000

เงินรายได้สถานศึกษา

20,000
17,000

ที่มาของงบประมาณ

อุดหนุนกิจกรรม

6,000

170,000

รวมไตรมาส 3

เม.ย.-60
พ.ค.-60
มิ.ย.-60

รวมไตรมาส 2

6,000

งานศูนย์ข้อมูล 100,000

งานวิจัยฯ

ม.ค.-60
ก.พ.-60
มี.ค.-60

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
รวมไตรมาส 1

งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ สกุล/
งาน/
แผนกที่
ใช้จ่าย

ต.ค.-59
พ.ย.-59
ธ.ค.-59

งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ใช้

ที่

20,000

เงินรายได้สถานศึกษา

17,000

เงินรายได้สถานศึกษา

100,000 100,000

เงินรายได้สถานศึกษา

งานการค้าฯ

50,000

50,000

50,000

2.28 โครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ
2.29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูที่ปรึกษา เรื่องการจัดระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา
2.30 โครงการจัดทาสมุดโฮมรูม
ครูที่ปรึกษา
2.31 โครงการประชุมผู้ปกครอง
งานปกครอง
2.32 โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
งานปกครอง,อวท.
2.33 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาในด้านความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร งานปกครอง,อวท.
2.34 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานปกครอง,อวท.
2.35 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท
งานปกครอง,อวท.
2.36 โครงการปัจฉิมนิเทศและการประกันการมีงานทา
งานแนะแนว
2.37 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ งานแนะแนว
2.38 โครงการจัดทาคู่มือนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2560
งานแนะแนว
2.39 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2559 งานกิจกรรมฯ,อวท.
2.40 โครงการรดน้า – ดาหัว ผู้สงู อายุ
งานกิจกรรมฯ,อวท.
โครงการส่
ง
เสริ
ม
คุ
ณ
ธรรม
จริ
ย
ธรรม
เนื
่
อ
งในส
าคั
ญ
ทางพระพุ
ท
ธศาสนา
วั
น
วิ
ส
าขบู
ช
า
2.41
งานกิจกรรมฯ,อวท.
2.42 โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (1 วัด 1 ชม)
งานกิจกรรมฯ,อวท.
2.43 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 งานกิจกรรมฯ,อวท.
2.44 โครงการวันครู อาชีวสัมพันธ์ 16 มกราคม 2560
งานกิจกรรมฯ
2.45 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา “พญาสัตบรรณเกมส์” ครั้งที่ 14 ประจาปีการศึกษา 2559 งานกิจกรรมฯ,อวท.

3,000

500 500 500

500

เงินรายได้สถานศึกษา

โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จานวน 74 โครงการ
โครงการพิเศษ,ชมรมช่างยนต์

28,800

28,800

500 500 1,000 500 500

1,000 อุดหนุนกิจกรรม
อุดหนุนกิจกรรม

28,800

5,000

5,000

5,000

เงินรายได้สถานศึกษา

5,000

5,000

อุดหนุนกิจกรรม

3,000

3,000

3,000

อุดหนุนกิจกรรม

30,000

30,000

30,000

อุดหนุนกิจกรรม

25,000

25,000 25,000

อุดหนุนกิจกรรม

5,000

5,000 5,000

อุดหนุนกิจกรรม

20,000

15,000

15,000

5,000
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อุดหนุนกิจกรรม
อุดหนุนกิจกรรม
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2,000

5,000
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เงินรายได้สถานศึกษา

2,000 2,000

อุดหนุนกิจกรรม
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2,000
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เงินรายได้สถานศึกษา
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อุดหนุนกิจกรรม
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อุดหนุนกิจกรรม

2,000

2,000 อุดหนุนกิจกรรม

50,000
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50,000

เงินรายได้สถานศึกษา

30,000

30,000

30,000

อุดหนุนกิจกรรม

2.46 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมฯ,อวท.
2.47 โครงการพิธีวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2560
งานกิจกรรมฯ,อวท.
2.48 โครงการพิธีบาเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (50) วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลฯ งานกิจกรรมฯ,อวท.
2.49 โครงการอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 12
งานกิจกรรมฯ,อวท.
2.50 โครงการประชุมสมัยสามัญเพื่อต้อนรับสมาชิกองค์การใหม่ งานกิจกรรมฯ,อวท.
2.51 โครงการปรับปรุงสานักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมฯ,อวท.
2.52 โครงการเตรียมการประเมินองค์การระดับ อศจ. ภาค ชาติ 2559 งานกิจกรรมฯ,อวท.
2.54 โครงการบริจาคโลหิต
งานสวัสดิการฯ
2.55 โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์
งานสวัสดิการฯ
2.56 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
งานสวัสดิการฯ
2.57 โครงการประกันอุบัตเิ หตุ
งานสวัสดิการฯ
2.58 โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์
ชมรมคอมพิวเตอร์ฯ
2.59 โครงการประหยัดและอดออม
ชมรมคอมพิวเตอร์ฯ
ชมรมคอมพิวเตอร์ฯ
2.60 โครงการอบรมมัคคุเทศก์
ชมรมคอมพิวเตอร์ฯ
2.61 โครงการจิตอาสา
ชมรมคอมพิวเตอร์ฯ
2.62 โครงการทดสอบฝีมือวิชาชีพ
ชมรมคอมพิวเตอร์ฯ
2.63 โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2.64 โครงการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ชมรมช่างยนต์
ชมรมช่างยนต์
2.65 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์
ชมรมช่างกลฯ
2.66 โครงการเจริญจิต เจริญใจ สวดมนต์ภาวนา
ชมรมช่างกลฯ
2.67 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ชมรมช่างกลฯ
2.68 โครงการเตรียมสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ชมรมช่างกลฯ
2.69 โครงการประกวดร้องเพลงและดนตรีโฟล์คซอง
ชมรมการบัญชี
2.70 โครงการธนาคารโรงเรียน
2.70 โครงการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ชมรมการบัญชี
ชมรมการบัญชี
2.71 โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ชมรมการบัญชี
2.72 โครงการจัดหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้ นภาษา
ชมรมช่างก่อสร้าง
2.73 โครงการช่างก่อสร้าง จิตอาสาเพื่อชุมชน
ชมรมช่างก่อสร้าง
2.74 โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2.75 โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ชมรมช่างก่อสร้าง

รวมไตรมาส 4

ก.ค.-60
ส.ค.-60
ก.ย.-60

รวมไตรมาส 3

เม.ย.-60
พ.ค.-60
มิ.ย.-60

รวมไตรมาส 2

ม.ค.-60
ก.พ.-60
มี.ค.-60

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
รวมไตรมาส 1

งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ สกุล/
งาน/
แผนกที่
ใช้จ่าย

ต.ค.-59
พ.ย.-59
ธ.ค.-59

งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ใช้

ที่

ที่มาของงบประมาณ

2,000

2,000 2,000

อุดหนุนกิจกรรม

20,000

20,000 20,000

อุดหนุนกิจกรรม

5,000

5,000

5,000

อุดหนุนกิจกรรม

20,000

20,000

5,000 5,000

20,000 อุดหนุนกิจกรรม

5,000

อุดหนุนกิจกรรม

17,000

17,000

17,000

เงินรายได้สถานศึกษา

25,000

25,000

25,000

อุดหนุนกิจกรรม

2,000

500

500

500

500

30,000

30,000

30,000

เงินรายได้สถานศึกษา

100,000

100,000

100,000

เงินรายได้สถานศึกษา

100,000

100,000

100,000

เงินรายได้สถานศึกษา

2,000

500

2,000

500

2,000

1,000
3,000

2,000
2,000

2,000

500 อุดหนุนกิจกรรม

อุดหนุนกิจกรรม

1,000
3,000

500

1,000

อุดหนุนกิจกรรม

3,000

อุดหนุนกิจกรรม

2,000 2,000

อุดหนุนกิจกรรม

2,000

อุดหนุนกิจกรรม

1,000

1,000

1,000

อุดหนุนกิจกรรม

1,000

1,000

1,000

อุดหนุนกิจกรรม

1,000

1,000

1,000

อุดหนุนกิจกรรม

500
2,000

500 500
2,000

2,000

1,200

อุดหนุนกิจกรรม

1,200

1,200

อุดหนุนกิจกรรม

5,000
5,000
1,000

5,000
1,000

3,000
5,000

5,000

อุดหนุนกิจกรรม

3,000

5,000

2,000
2,000

อุดหนุนกิจกรรม

อุดหนุนกิจกรรม

3,000

1,000

5,000 5,000

1,000

5,000
1,000

อุดหนุนกิจกรรม
อุดหนุนกิจกรรม

2,000 2,000
1,000

อุดหนุนกิจกรรม

อุดหนุนกิจกรรม
อุดหนุนกิจกรรม

2,000 2,000

อุดหนุนกิจกรรม

2.76 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
2.77 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
2.78 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2.79 โครงการซ่อมบารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในวิทยาลัย
2.80 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ
2.81 โครงการเตรียมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ
2.82 โครงการเข้าค่ายพักแรม
2.83 โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี
2.84 โครงการวันคล้ายสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
2.85 โครงการ Day Camp และประดับแถบ 3 สี
2.86 โครงการอบรมลูกเสือผู้นา
2.87 โครงการลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์และบริการ
2.88 โครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number One
2.89 โครงการ To Be Number One Idol
2.90 โครงการอบรมจราจร ประจาปี 2560
2.91 โครงการ รด. จิตอาสา
2.92 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.93 โครงการไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจาปี 2560
2.94 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2.95 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันสาคัญของชาติวันปิยมหาราช
2.96 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
2.97 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
2.98 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
2.99 โครงการปลูกผักเลี้ยงปลาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.100 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในแผนก
2.101 โครงการจัดทาห้องน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โครงการฝ่ายวิชาการ จานวน 37 โครงการ

ชมรมช่างอิเล็กฯ

1,200

ชมรมช่างอิเล็กฯ

1,000

ชมรมช่างไฟฟ้าฯ

1,000

ชมรมช่างไฟฟ้าฯ

3,000

ชมรมช่างไฟฟ้าฯ

2,000

ชมรมลูกเสือฯ

15,000

ชมรมลูกเสือฯ

20,000

ชมรมลูกเสือฯ

3,000

ชมรมลูกเสือฯ

3,000

ชมรมลูกเสือฯ

3,000

ชมรมลูกเสือฯ

1,000

ชมรมลูกเสือฯ

5,000

ชมรม To Be

3,000

ชมรม To Be

1,000

ชมรม นศท.

1,000

ชมรม นศท.

1,000

ชมรม นศท.

1,000

ชมรม นศท.

1,000

ชมรม นศท.

1,000

งานกิจกรรมฯ

2,000 2,000

งานกิจกรรมฯ

3,000

งานกิจกรรมฯ

10,000

อวท.

10,000

รวมไตรมาส 4

ก.ค.-60
ส.ค.-60
ก.ย.-60

รวมไตรมาส 3

เม.ย.-60
พ.ค.-60
มิ.ย.-60

รวมไตรมาส 2

ม.ค.-60
ก.พ.-60
มี.ค.-60

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
รวมไตรมาส 1

งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ สกุล/
งาน/
แผนกที่
ใช้จ่าย

ต.ค.-59
พ.ย.-59
ธ.ค.-59

งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ใช้

ที่

ที่มาของงบประมาณ

1,200 1,200

อุดหนุนกิจกรรม

1,000

1,000

อุดหนุนกิจกรรม

1,000

1,000

อุดหนุนกิจกรรม

3,000

3,000

อุดหนุนกิจกรรม

2,000 อุดหนุนกิจกรรม

2,000
15,000

อุดหนุนกิจกรรม

15,000

อุดหนุนกิจกรรม

20,000 20,000

3,000 อุดหนุนกิจกรรม

3,000
3,000

3,000

อุดหนุนกิจกรรม

3,000 3,000

อุดหนุนกิจกรรม

5,000

1,000

1,000

1,000 1,000

อุดหนุนกิจกรรม

5,000

อุดหนุนกิจกรรม

3,000 3,000

อุดหนุนกิจกรรม

1,000

อุดหนุนกิจกรรม

1,000 1,000

อุดหนุนกิจกรรม

1,000

อุดหนุนกิจกรรม

1,000 1,000

อุดหนุนกิจกรรม

1,000 1,000

อุดหนุนกิจกรรม

1,000
2,000

เงินรายได้สถานศึกษา

3,000

3,000

เงินรายได้สถานศึกษา

10,000
10,000

1,000 อุดหนุนกิจกรรม

10,000

เงินรายได้สถานศึกษา

10,000

เงินรายได้สถานศึกษา

3,000 3,000

เงินรายได้สถานศึกษา

ชมรมช่างยนต์

3,000

ชมรมช่างกลฯ

5,000

5,000

5,000

เงินรายได้สถานศึกษา

ชมรมช่างก่อสร้าง

5,000

5,000

5,000

เงินรายได้สถานศึกษา

2.102 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาสู่การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ งานหลักสูตร

10,000

2.103 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2560 ชมรมช่างยนต์

7,000

7,000 7,000

อุดหนุนกิจกรรม

2.104 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2560 ชมรมช่างกลฯ

8,000

8,000 8,000

อุดหนุนกิจกรรม

10,000

10,000 อุดหนุนกิจกรรม

รวมไตรมาส 4

ก.ค.-60
ส.ค.-60
ก.ย.-60

รวมไตรมาส 3

เม.ย.-60
พ.ค.-60
มิ.ย.-60

รวมไตรมาส 2

ม.ค.-60
ก.พ.-60
มี.ค.-60

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
รวมไตรมาส 1

งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ สกุล/
งาน/
แผนกที่
ใช้จ่าย

ต.ค.-59
พ.ย.-59
ธ.ค.-59

งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ใช้

ที่

ที่มาของงบประมาณ

2.105 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2560 ชมรมช่างไฟฟ้าฯ

7,000

7,000 7,000

อุดหนุนกิจกรรม

2.106 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2560 ชมรมช่างอิเล็กฯ

7,000

7,000 7,000

อุดหนุนกิจกรรม

2.107 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2560 ชมรมช่างก่อสร้าง

5,000

5,000 5,000

อุดหนุนกิจกรรม

2.108 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2560 ชมรมการบัญชี

8,000

8,000 8,000

อุดหนุนกิจกรรม

2.109 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2560

8,000

8,000 8,000

อุดหนุนกิจกรรม

2.110

ชมรมคอมพิวเตอร์ฯ

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อศจ.บร./ภาค/ชาติ ปีการศึกษา 2559 งานหลักสูตร 50,000

2.111 โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย งานหลักสูตร

โครงการนิเทศการสอนครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

2,000

2.113 โครงการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน งานหลักสูตร

2,000

โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

งานหลักสูตร

5,000

2.115 โครงการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนของครูโดยการจัดการสอนแบบ STEM งานหลักสูตร

15,000

2.114

2.116 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนของครูโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

5,000

25,000

อุดหนุนกิจกรรม

5,000

อุดหนุนกิจกรรม

1,000 1,000

1,000
2,000

2,000

30,000

โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ /ฝึกอาชีพ งานทวิภาคี

20,000

15,000

2.119 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ /ฝึกอาชีพ งานทวิภาคี

10,000

8,000 4,000

1,000 เงินรายได้สถานศึกษา
อุดหนุนกิจกรรม

5,000

งานหลักสูตร 35,000

2.117 โครงการอบรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ งานทวิภาคี
2.118

25,000 25,000

5,000

งานหลักสูตร

2.112

25,000

5,000 อุดหนุนกิจกรรม

15,000

เงินรายได้สถานศึกษา

35,000

35,000

เงินรายได้สถานศึกษา

30,000

30,000

เงินรายได้สถานศึกษา

10,000

10,000

4,000

4,000

อุดหนุนกิจกรรม

20,000

20,000

20,000

อุดหนุนกิจกรรม

โครงการจัดทาคูม่ ือนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ /ฝึกอาชีพ งานทวิภาคี
2.122 โครงการจัดทาสมุดประเมินผลการเรียน
งานวัดผล

20,000

20,000

20,000

เงินรายได้สถานศึกษา

2.123 โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาในการ V-NET งานวัดผล

5,000

2.120 โครงการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาร่วมกับโรงเรียนที่สอนในระดับมัธยมศึกษา งานทวิภาคี
2.121

โครงการทดสอบด้านอาชีวศึกษาระดับชาติ V-NET
2.125 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ VQ
2.126 โครงการสอบปลายภาค (15,000x2)
2.127 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอาเซียน (Christmas Day)
2.128 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
2.129 โครงการวันสุนทรภู่
2.130 โครงการวันวิทยาศาสตร์
2.131 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาเอสโซ่
2.124

30,000
5,000 5,000

30,000 เงินรายได้สถานศึกษา
อุดหนุนกิจกรรม

20,000

งานวัดผล

5,000

งานวัดผล

30,000

แผนกสามัญ

10,000

10,000 10,000

อุดหนุนกิจกรรม

แผนกสามัญ

5,000

5,000 5,000

อุดหนุนกิจกรรม

แผนกสามัญ

5,000

5,000 5,000

แผนกสามัญ
แผนกสามัญ

ห้องสมุด

20,000

5,000
15,000

20,000

อุดหนุนกิจกรรม

5,000

อุดหนุนกิจกรรม

15,000

15,000 15,000 เงินรายได้สถานศึกษา

อุดหนุนกิจกรรม

12,000

12,000

12,000 อุดหนุนกิจกรรม

15,000

15,000

15,000 อุดหนุนกิจกรรม

35,000

2.133 โครงการจัดตัง้ ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน การติดตัง้ ไฟฟ้าภายในอาคาร แผนกไฟฟ้า 102,120

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบารุงหนังสือ

30,000

งานวัดผล

2.132 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน (7x5,000) หลักสูตร

2.134

4,000

10,000 เงินรายได้สถานศึกษา

15,000

35,000 35,000
102,120

เงินรายได้สถานศึกษา
เงินรายได้สถานศึกษา

102,120

15,000 15,000

เงินรายได้สถานศึกษา

รวมไตรมาส 4

ก.ค.-60
ส.ค.-60
ก.ย.-60

รวมไตรมาส 3

เม.ย.-60
พ.ค.-60
มิ.ย.-60

รวมไตรมาส 2

ม.ค.-60
ก.พ.-60
มี.ค.-60

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
รวมไตรมาส 1

งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ สกุล/
งาน/
แผนกที่
ใช้จ่าย

ต.ค.-59
พ.ย.-59
ธ.ค.-59

งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ใช้

ที่

ที่มาของงบประมาณ

100,000 100,000
เงินรายได้สถานศึกษา
ห้องสมุด
100,000
โครงการจัดซื้อ จัดหาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
เงินรายได้สถานศึกษา
10,000
10,000
2.136 โครงการซ่อมบารุงเครื่องโรเนียว
วัดผล
10,000
100,000
100,000
2.137 โครงการจัดซื้อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด
อุดหนุนหนังสือ
ห้องสมุด
100,000
2.138 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์วารสาร
ห้องสมุด
25,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 3,000 2,000 7,000 2,000 2,000 2,000 6,000 อุดหนุนหนังสือ
1,940,000
4,585,000
3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ (19 โครงการ)
ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
40,000
40,000
3.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา งานกิจกรรมฯ 40,000
ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
40,000
40,000
20,000 20,000 40,000
งานครูที่ปรึกษา 80,000
3.2 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
งานโครงการพิเศษ 10,000
10,000
10,000
3.3 โครงการอาชีวะช่วยเหลือประชาชนกรณีเร่งด่วน
ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
งานโครงการพิเศษ 50,000
50,000 50,000
3.4 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่
ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
งานโครงการพิเศษ 50,000
50,000
50,000
3.5 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์
600,000
ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
600,000
3.6 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและบุคลากรเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน งานโครงการพิเศษ 600,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000 ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
3.7 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน งานโครงการพิเศษ 2,000,000
ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
40,000 40,000
งานทวิภาคี 40,000
3.8 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
300,000
ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
300,000
3.9 โครงการพัฒนาระบบการประเมินการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์สู่มาตรฐานสากล (APACC) งานประกัน 300,000
100,000
ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
100,000
### โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา งานวิจัยฯ 100,000
ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
90,000 90,000
งานวิจัยฯ
90,000
### โครงการวิจัยและสร้างองค์ความรู้
300,000
ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
300,000
### โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน งานส่งเสริมการค้า 300,000
100,000
ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
100,000
### โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเปิดศูนย์ฝึกการประกอบการธุรกิจจริง งานส่งเสริมการค้า 100,000
100,000
ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
100,000
### โครงการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) งานหลักสูตร 100,000
350,000
ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
350,000
งานหลักสูตร 350,000
### โครงการวิชาชีพระยะสั้น
ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
50,000 50,000
งานหลักสูตร 50,000
### โครงการครูฝกึ ประสบการณ์ในสถานประกอบการ
200,000 30,000
20,000
50,000 70,000 200,000
30,000 ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
งานหลักสูตรฯ 300,000
### โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพเพื่อประชาชน
ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
10,000
10,000
ชมรม To Be 10,000
### โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้รับจัดสรรตามภารกิจ
15,000 15,000
### โครงการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ (โครงงานวิทยาศาสตร์) แผนกสามัญ 15,000

2.135

สรุปยอดจัดสรรวัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

แผนกวิชา

ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคนิคพื้นฐาน
สามัญสัมพันธ์
รวมทั้งสิ้น

ภาคเรียนละ ยอดเงินจัดสรร
50,000
60,000
50,000
40,000
30,000
45,000
45,000
35,000
35,000
390,000

100,000
120,000
100,000
80,000
60,000
90,000
90,000
70,000
70,000
780,000

โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
(งาน)

ฝ่ายวิชาการ
โครงการอบรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีภาค
งานทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ
โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์/ฝึกอาชีพ งานทวิภาคี
โครงการจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์/ฝึกอาชีพ
งานทวิภาคี
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์
งานทวิภาคี
/ฝึกอาชีพ
โครงการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา ร่วมกับโรงเรียนที่สอนในระดับ
งานทวิภาคี
มัธยมศึกษา
โครงการจัดทาสมุดประเมินผลการเรียน
งานวัดผล
โครงการสอนปลายภาค(15000x2)
งานวัดผล
โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาใน
การ
งานวัดผล
V-NET
โครงการทดสอบด้านอาชีวศึกษาระดับชาติ V-NET
งานวัดผล
โครงการสอนมาตรฐานวิชาชีพ VQ
งานวัดผล
โครงการซ่อมบารุงเครื่องโรเนียว
งานวัดผล
โครงการรักการอ่าน
งานวิทยบริการ
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบารุงหนังสือ
งานวิทยบริการ
โครงการนิเทศการสอนครูสอนวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
งานหลักสูตร
โครงการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนของครูโดยการ
จัดการ
งานหลักสูตร
เรียนการสอนแบบ STEM
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนของครูโดย
การใช้
งานหลักสูตร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อศจ.บร/ภาค/ชาติ ปีการศึกษา 2559 งานหลักสูตร
โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายงานหลักสูตร
โครงการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ต่อคุณภาพ
การ
งานหลักสูตร
สอนของครูผู้สอน
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
งานหลักสูตร

รวมฝ่ายวิชาการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค.60-ก.ย.61

15,000

ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61

10,000
50,000

ต.ค.60-ก.ย.61

5,000

ต.ค.60-ก.ย.61

5,000

ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61

50,000
30,000

ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61

25,000
5,000
10,000
1,500
10,000
2,000

ต.ค.60-ก.ย.61

5,000

ต.ค.60-ก.ย.61

20,000

ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61

10,000
5,000

ต.ค.60-ก.ย.61

2,000

ต.ค.60-ก.ย.61

5,000
272,500

7,000

โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

ที่

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
13

ชื่อโครงการ
ฝ่ายวิชาการ
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้/เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผุ้ทรงคุณวุฒหิ รือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน (7*5000)
โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอาเซี่ยน (Christmaas Day)
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
โครงการวันสุนทรภู่
โครงการวันวิทยาศาสตร์
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาเอสโซ่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเขียนแผนการจัดการ
เรียนการ
สอน
โครงการอบรมพัฒนาครูฝึก/ครูนิเทศในสถานประกอบการ
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา กลับจากการฝึก
ประสบการณ์/
ฝึกอาชีพ
โครงการ English Camp
โครงการปรับปรุงแผนกสามัญ
โครงการซ่อมฝ้า เพดานห้องพักครูแผนกคอมฯ
โครงการซ่อมแซมฝ้า เพดาน แผนกอิเล็กทรอนิกส์
โครงการอบรมการสร้างสื่อออนไลน์
รวมฝ่ายวิชาการ
รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
(งาน)
งานหลักสูตร ต.ค.60-ก.ย.61

35,000

ชมรมการบัญชี ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมคอมพิวเตอร์ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่งกลฯ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างก่อสร้าง ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างไฟฟ้าฯ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างยนต์ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างอิเล็กฯ ต.ค.60-ก.ย.61
แผนกสามัญ ต.ค.60-ก.ย.61
แผนกสามัญ ต.ค.60-ก.ย.61
แผนกสามัญ ต.ค.60-ก.ย.61
แผนกสามัญ ต.ค.60-ก.ย.61
แผนกสามัญ ต.ค.60-ก.ย.61

6,000
5,000
8,000
3,000
5,000
8,000
5,000
10,000
5,000
5,000
10,000
15,000

งานหลักสูตร ต.ค.60-ก.ย.61

24,000

งานหลักสูตร ต.ค.60-ก.ย.61

20,000

งานทวิภาคี

ต.ค.60-ก.ย.61
แผนกสามัญ ต.ค.60-ก.ย.61
แผนกสามัญ ต.ค.60-ก.ย.61
แผนกคอมพิวเตอร์ ต.ค.60-ก.ย.61
แผนกอิเล็กฯ ต.ค.60-ก.ย.61
งานสื่อการเรียนการสอน ต.ค.60-ก.ย.61

5,000
20,000
10,000
30,000
30,000
2,000
261,000
533,500

โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อโครงการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โครงการจัดทาคู่มือ นร. นศ.
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอิสระ
โครงการปัจฉิมนิเทศและการประกันการมีงานทา
โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) 1 ศูนย์
โครงการขับขี่ปลอดภัยก่อนปีใหม่ 2561
โครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561
โครงการขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2561
โครงการอาชีวอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561
โครงการอาเภอยิ้มเครื่อนที่ ปี งปม.2561
โครงการลดปัญหาออกกลางคัน
โครงการจัดทาสมุดโฮมรูมครูที่ปรึกษา
โครงการประชุมผู้ปกครอง
โครงการวันต่อต้านปัญหายาเสพติด 2561
ครงการวันรณรงค์งดสุบุหรี่โลก 2561
โครงการประชุมผู้ปกครอง 2561
โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นร. นศ. กลุ่มเสี่ยง
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทอบายมุข
โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดและสารเสพติด
โครงการซื้อยาเวชภัณฑ์
โครงการตรวจสุขภาพเด็ก นร. นศ. 2561
โครงการประกันอุบัติเหตุ นร. นศ 2561
โครงการเยาวชนห่วงใยสุขภาพ
โครงการป้องกันอัคคีภัย
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โครงการบริจาคโลหิต
โครงการวันปิยะมหาราช
รวมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
(งาน)

ระยะเวลา

งานแนะแนว ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
งานแนะแนว
ต.ค.60-ก.ย.61
งานแนะแนว ต.ค.60-ก.ย.61
งานแนะแนว ต.ค.60-ก.ย.61
งานแนะแนว ต.ค.60-ก.ย.61
งานโครงการพิเศษ ต.ค.60-ก.ย.61
งานโครงการพิเศษ ต.ค.60-ก.ย.61
งานโครงการพิเศษ ต.ค.60-ก.ย.61
งานโครงการพิเศษ ต.ค.60-ก.ย.61
งานโครงการพิเศษ ต.ค.60-ก.ย.61
งานโครงการพิเศษ ต.ค.60-ก.ย.61
งานครูที่ปรึกษา ต.ค.60-ก.ย.61
งานครูที่ปรึกษา ต.ค.60-ก.ย.61
งานครูที่ปรึกษา ต.ค.60-ก.ย.61
งานปกครอง ต.ค.60-ก.ย.61
งานปกครอง ต.ค.60-ก.ย.61
งานปกครอง ต.ค.60-ก.ย.61
งานปกครอง ต.ค.60-ก.ย.61
งานปกครอง ต.ค.60-ก.ย.61
งานปกครอง ต.ค.60-ก.ย.61
งานสวัสดิการ ต.ค.60-ก.ย.61
งานสวัสดิการ ต.ค.60-ก.ย.61
งานสวัสดิการ ต.ค.60-ก.ย.61
งานสวัสดิการ ต.ค.60-ก.ย.61
งานสวัสดิการ ต.ค.60-ก.ย.61
งานสวัสดิการ ต.ค.60-ก.ย.61
งานสวัสดิการ ต.ค.60-ก.ย.61
งานกิจกรรม ต.ค.60-ก.ย.61

โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณ

50,000
20,000
7,000
5,000
5,000
250,000
10,000
59,000
10,000
59,000
3,000
30,000
7,000
5,000
2,000
1,000
10,000
5,000
3,000
50,000
15,000
100,000
100,000
2,000
5,000
5,000
3,000
2,000
823,000

สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

ที่

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ชื่อโครงการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โครงการวันลอยกระทง
โครการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการรดน้าดาหัวผู้ใหญ่
โครงการเตรียมการประเมินองค์การ ระดับ อสจ. ภาค ชาติ
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมปฐมนิเทศ นร. นศ. ใหม่
โครงการปรับปรุงห้องสานักงานองค์การฯ
โครงการวันวิสาขบูชา
โครงการวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
โครงการกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 16
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกตั้งนายก
โครงการพิธีไหว้ครู
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร 10
โครงการกีฬาอาชีวเกมส์ฯ
ประชุมสมัยสามัญต้อนรับคณะกรรมการใหม่
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
ศูนย์เพื่อนร่วมใจวัยรุ่น
To be Idol
อบรมจราจร นักศึกษาวิชาทหาร/ลูกเสือ
ร.ด. จิตอาสา
โครงการจิตอาสาทาความสะอาดบาเพ็ญประโยชน์
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.10
โครงการไหว้ครู นศท. ประจาปี 2561
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ
โครงการธนาคารโรงเรียน
โครงการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยเครื่อง
พิมพ์ดีด
โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน
รวมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
(งาน)

ระยะเวลา

งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
ชมรม นศท
ชมรม นศท

ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61

10,000
4,000
2,000
70,900
10,000
15,000
2,000
2,000
2,000
30,000
3,000
10,000
5,000
20,000
5,000
2,000
3,000
1,000
1,000
1,000
2,900
1,000
1,000

ชมรม นศท

ต.ค.60-ก.ย.61

1,000

ชมรมการบัญชี ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมการบัญชี ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมการบัญชี ต.ค.60-ก.ย.61

5,000
1,000
3,000
213,800

โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

งบประมาณ

ที่
ชื่อโครงการ

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โครงการจัดหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านภาษา
โครงการสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์
โครงการประหยัดและอดออม
โครงการอบรมมัคคุเทศก์
โครงการจิตอาสา
โครงการทดสอบฝีมือวิชาชีพ
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในแผนก
โครงการเจริญจิต เจริญใจ สวดมนต์ภาวนา
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
โครงการเตรียมสอกบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โครงการประกวดร้องเพลงและดนตรีโฟล์คซอง
โครงการจัดทาห้องน้าแผนกวิชาก่อสร้าง
โครงการช่างก่อสร้าง จิตอาสาเพื่อชุมชน
โครงการจัดการแข่งขันวิชาชีพ
โครงการรณงค์ปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลก
ร้อน
โครงการแข่งขันทักาะวิชาชีพ
โครงการซ่อมบารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในวิทยาลัย
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ
โครงการปลูกผักเลี้ยงปลาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใน
สถานศึกษา
โครงการแข่งทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โครงการแข่งทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โครงการเตรียมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ
โครงการเข้าค่ายพักแรม
โครงการพิธีรับเตรียมลูกสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
รวมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
(งาน)

ระยะเวลา

ชมรมการบัญชี ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมคอมพิวเตอร์ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมคอมพิวเตอร์ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมคอมพิวเตอร์ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมคอมพิวเตอร์ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมคอมพิวเตอร์ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมคอมพิวเตอร์ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างกลฯ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างกลฯ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างกลฯ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างกลฯ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างกลฯ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างก่อสร้าง ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างก่อสร้าง ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างก่อสร้าง ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างก่อสร้าง ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างไฟฟ้า ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างไฟฟ้า ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างไฟฟ้า ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างยนต์ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างยนต์ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างยนต์ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างอิเล็กฯ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมช่างอิเล็กฯ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมลูกเสือ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมลูกเสือ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมลูกเสือ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมลูกเสือ ต.ค.60-ก.ย.61

งบประมาณ

5,000
2,000
1,000
3,000
2,000
2,000
1,000
5,000
500
2,000
1,500
5,000
5,000
2,000
1,000
2,000
1,000
3,000
2,000
3,000
1,000
1,000
1,200
1,000
10,000
20,000
3,000
3,000
89,200

โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์
ที่
ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ที่
ชื่อโครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

(งาน)
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
84 โครงการ Day Camp และประดับแถบ 3 สี
85 โครงการอบรมลูกเสือผู้นา
86 โครงการลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์และบริการ
รวมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รวมทั้งสิ้น 86 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น

ชมรมลูกเสือ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมลูกเสือ ต.ค.60-ก.ย.61
ชมรมลูกเสือ ต.ค.60-ก.ย.61

3,000
1,000
5,000
9,000
1,135,000

โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
(งาน)

ระยะเวลา

งบประมาณ

ฝ่ายบริหารทรัพฯ
โครงการเตือนก่อนพ้นสภาพ
งานทะเบียน ต.ค.60-ก.ย.61
10,000
โครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศ นร. นศ. ใหม่ ปีการศึกษา 2561
งานทะเบียน ต.ค.60-ก.ย.61
5,000
โครงการรับสมัคร นร. นศ. ใหม่ ปีการศึกษา 2561
งานทะเบียน ต.ค.60-ก.ย.61
10,000
โครงการจัดทาบัตรนักศึกษาใหม่
งานทะเบียน ต.ค.60-ก.ย.61
44,000
โครงการสู่เส้นทางฝันวันสาเร็จการศึกษา
งานทะเบียน ต.ค.60-ก.ย.61
10,000
โครงการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง ปี งปม. 2561
งานการเงิน ต.ค.60-ก.ย.61
15,000
โครงการจัดทาวารสารและป้ายประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ ต.ค.60-ก.ย.61
30,000
โครงการจัดหาครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ
งานบุคลากร ต.ค.60-ก.ย.61 492,500
โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ วิทยาลัย
งานพัสดุ ต.ค.60-ก.ย.61 300,000
โครงการซ่อมบารุงครุภัณฑ์ วิทยาลัย
งานพัสดุ ต.ค.60-ก.ย.61 100,000
โครงการพัฒนาปรับปรุงภุมิทัศน์ ของวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
งานอาคารสถานที่ ต.ค.60-ก.ย.61 1,000,000
โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานของครูและบุคคลากรทางการศึกษา งานบุคลากร ต.ค.60-ก.ย.61 200,000
โครงการจัดหาอุปกรณ์ทาความสะอาดและอุปกรณ์ไฟฟ้า
งานอาคารสถานที่ ต.ค.60-ก.ย.61
5,000
โครงการจัดหาน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับยานพาหนะ วิทยาลัยฯ
งานพัสดุ ต.ค.60-ก.ย.61 100,000
โครงการซ่อมแซม บารุง ยานพาหนะ วิทยาลัยฯ
งานพัสดุ ต.ค.60-ก.ย.61 150,000
2,471,500
รวมฝ่ายบริหารทรัพฯ
รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น
2,471,500

โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อโครงการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โครงการปรับปรุงสานักงานร้านสวัสดิการ
โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญอบรมห้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุโครงการศึ
ณภาพการศึ
กษางานและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อส่งเสริมการน้อม
กษาดู
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิ
ยง ลพระราชทาน ประจาปี
โครงการประเมิ
นสถานศึจกพอเพี
ษารางวั
การศึกษา 2561
โครงการรายงานการประเมิ
นตนเอง ปีการศึกษา 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
โครงการอบรมและจัดทางานวิจัย นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์
โครงการจัดทาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค/ชาติ ปีการศึกษา
2561 ดทาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.บร ปีการศึกษา
โครงการจั
2561 ฒนาปรับปรุงระบบ Internet และระบบเครือข่าย
โครงการพั
ระยะที
่2
การอบรมและจั
ดทาคู่มือ ระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา (V -COP)
โครงการศึกษาดูงาน งานวางแผนและงบประมาณ
รวมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
(งาน)

ระยะเวลา

งานการค้าฯ
งานประกัน
งานประกัน
งานประกัน
งานประกัน

ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61

15,000
10,000
10,000
300,000
6,000

งานวางแผน ต.ค.60-ก.ย.61

5,000

งานวางแผน
งานวิจัยฯ
งานวิจัยฯ
งานวิจัยฯ
งานศูนย์ข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูล
งานวางแผน

ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.60
ต.ค.60-ก.ย.61

งบประมาณ

6,000
20,000
40,000
240,000
120,000
10,000
3,000
785,000
785,000

โครงกำรตำม พ.ร.บ. ประจำปีงบกำรประมำณ พ.ศ. 2561
สถำนศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อโครงกำร
โครงกำรตำม พ.ร.บ. ตำมงบประมำณ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่
โครงการอาชีวอาสาเทศกาลสงกรานต์

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำ งบประมำณ
โครงกำร (งำน)

ต.ค.60-ก.ย. 61
40,000
งานครูที่ปรึกษา ต.ค.60-ก.ย. 61
40,000
งานโครงการพิเศษ ต.ค.60-ก.ย. 61
62,000
งานโครงการพิเศษ ต.ค.60-ก.ย. 61
62,000
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและบุคลากรเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน
งานโครงการพิเศษ ต.ค.60-ก.ย. 61 600,000
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
งานโครงการพิเศษ ต.ค.60-ก.ย. 61 2,000,000
โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานทวิภาคี
ต.ค.60-ก.ย. 61
40,000
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษางานวิจัยฯ
ต.ค.60-ก.ย. 61 300,000
โครงการวิจัยและสร้างองค์ความรู้
งานวิจัยฯ
ต.ค.60-ก.ย. 61
90,000
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
งานส่งเสริมการค้าฯ ต.ค.60-ก.ย. 61 300,000
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
งานส่งเสริมการค้าฯ ต.ค.60-ก.ย. 61 200,000
โครงการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) งานหลักสูตร
ต.ค.60-ก.ย. 61 100,000
โครงการวิชาชีพระยะสั้น
งานหลักสูตร
ต.ค.60-ก.ย. 61 1,400,000
โครงการครูฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
งานหลักสูตร
ต.ค.60-ก.ย. 61
50,000
โครงการฝึกและอบรมและพัฒนาวิชาชีพเพื่อประชาชน
งานหลักสูตร
ต.ค.60-ก.ย. 61 300,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชมรม To Be
ต.ค.60-ก.ย. 61
10,000
โครงการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ (โครงงานวิทยาศาสตร์)
แผนกสามัญ
ต.ค.60-ก.ย. 61
15,000
โครงการขับขี่ปลอดภัย
แผนกช่างยนต์
ต.ค.60-ก.ย. 61
10,000

รวมโครงกำรตำม พ.ร.บ.
รวมทั้งสิ้น 18 โครงกำร เป็นเงินทั้งสิ้น

งานกิจกรรม

5,619,000
5,619,000

โครงการบรรจุแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์
ลาดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อุดหนุนกิจกรรม
(งาน)

แหล่งงบประมาณ
บกศ.

ฝ่ายวิชาการ
โครงการอบรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีภาค
1 ร่วมกับสถานประกอบการ
งานทวิภาคี
2 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์/ฝึกอาชีพงานทวิภาคี
3 โครงการจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์/ฝึกอาชีพ งานทวิภาคี
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์/
4 ฝึกอาชีพ
งานทวิภาคี
โครงการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา ร่วมกับโรงเรียนที่สอนใน
5 ระดับมัธยมศึกษา
งานทวิภาคี

6 โครงการจัดทาสมุดประเมินผลการเรียน
7 โครงการสอนปลายภาค(15000x2)

งานวัดผล
งานวัดผล

โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาใน
8 การ V-NET
งานวัดผล
9 โครงการทดสอบด้านอาชีวศึกษาระดับชาติ V-NET
งานวัดผล
10 โครงการสอนมาตรฐานวิชาชีพ VQ
งานวัดผล

11
12
13
14

โครงการซ่อมบารุงเครื่องโรเนียว
โครงการรักการอ่าน

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบารุงหนังสือ

งานวัดผล
งานวิทยบริการ
งานวิทยบริการ
งานหลักสูตร

โครงการนิเทศการสอนครูสอนวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
โครงการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนของครูโดยการ
15 จัดการเรียนการสอนแบบ STEM
งานหลักสูตร

15,000
10,000
50,000
10,000
10,000
50,000
30,000
7,000
25,000
5,000
10,000
1,500
10,000
5,000
10,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดการเรียนการสอนของครูโดย

16 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียยการสอน
งานหลักสูตร
17 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อศจ.บร/ภาค/ชาติ ปีการศึกษา 2559งานหลักสูตร
18 โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษาชั้นปีสุดท้งานหลั
าย กสูตร
โครงการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ต่อ
19 คุณภาพการสอนของครูผู้สอน
20 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โครงการแลกเปลี่ยนความรู/้ เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผุ้ทรงคุณวุฒิหรือ
21 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน (7*5000)
22 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
23 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
24 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
25 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
26 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
27 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
28 โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
29 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอาเซี่ยน (Christmaas Day)
30 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
31 โครงการวันสุนทรภู่
32 โครงการวันวิทยาศาสตร์
33 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาเอสโซ่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดการเขียนแผนการจัดการ
34 เรียนการสอน

35 โครงการอบรมพัฒนาครูฝึก/ครูนิเทศในสถานประกอบการ

20,000
5,000

งานหลักสูตร
งานหลักสูตร

3,000
5,000

งานหลักสูตร
ชมรมการบัญชี

แผนกสามัญ
แผนกสามัญ
แผนกสามัญ
แผนกสามัญ
แผนกสามัญ

35,000
6,000
5,000
8,000
3,000
5,000
8,000
5,000
10,000
5,000
5,000
10,000
15,000

งานหลักสูตร
งานหลักสูตร

24,100
20,000

ชมรมคอมพิวเตอร์

ชมรมช่งกลฯ
ชมรมช่างก่อสร้าง
ชมรมช่างไฟฟ้าฯ
ชมรมช่างยนต์
ชมรมช่างอิเล็กฯ

งปม.ปวช งปม.ปวส. สนับสนุน

รวม

โครงการบรรจุแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์
ลาดับ

ชื่อโครงการ

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา กลับจากการฝึก
36 ประสบการณ์/ฝึกอาชีพ
37 โครงการ English Camp
38 โครงการปรับปรุงแผนกสามัญ
39 โครงการซ่อมฟ่า เพดานห้องพักครูแผนกคอมฯ
40 โครงการซ่อมแซม ฟ่า เพดาน แผนกอิเล็กทรอนิกส์

รวมฝ่ายวิชาการ 40 โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อุดหนุนกิจกรรม
(งาน)
งานทวิภาคี
แผนกสามัญ
แผนกสามัญ

แหล่งงบประมาณ
บกศ.

15,000
30,000

แผนกคอมพิวเตอร์

แผนกอิเล็กฯ
440,600

10,000
30,000
30,000
120,000

งปม.ปวช งปม.ปวส. สนับสนุน

รวม

โครงการบรรจุแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์
ลาดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อุดหนุนกิจกรรม
(งาน)

แหล่งงบประมาณ
บกศ.

งปม.ปวช งปม.ปวส. สนับสนุน

ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
1 โครงการจัดทาคู่มือ นร. นศ.

งานแนะแนว

50,000

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการ

2 ประกอบอาชีพอิสระ
งานแนะแนว
3 โครงการปัจฉิมนิเทศและการประกันการมีงานทา งานแนะแนว
4 โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
งานแนะแนว
5 โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ
งานแนะแนว
6 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it

20,000
7,000
5,000
5,000

Center) 1 ศูนย์

งานโครงการ
พิเศษ

250,000

โครงการขับขี่ปลอดภัยก่อนปีใหม่ 2561

งานโครงการ
พิเศษ

10,000

โครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561

งานโครงการ
พิเศษ

59,000

9

งานโครงการ
โครงการขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2561 พิเศษ

10,000

10

งานโครงการ
พิเศษ

59,000

งานโครงการ
พิเศษ

10,000

7
8

โครงการอาชีวอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561

11
12
13
14
15
16
17
18
19

โครงการอาเภอยิ้มเครื่อนที่ ปี งปม.2561
โครงการลดปัญหาออกกลางคัน
โครงการจัดทาสมุดโฮมรูมครูที่ปรึกษา
โครงการประชุมผู้ปกครอง
โครงการวันต่อต้านปัญหายาเสพติด 2561
ครงการวันรณรงค์งดสุบุหรี่โลก 2561
โครงการประชุมผู้ปกครอง 2561
โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นร. นศ.
กลุ่มเสี่ยง
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะ
วิวาทอบายมุข

งานปกครอง
งานปกครอง
งานปกครอง

30,000
7,000
5,000
2,000
1,000
10,000

งานปกครอง

5,000

งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง
20 โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดและสารเสพติด งานปกครอง
21 โครงการซื้อยาเวชภัณฑ์
งานสวัสดิการ
22 โครงการตรวจสุขภาพเด็ก นร. นศ. 2561
งานสวัสดิการ
23 โครงการประกันอุบัตเิ หตุ นร. นศ 2561
งานสวัสดิการ
24 โครงการเยาวชนห่วงใยสุขภาพ
งานสวัสดิการ
25 โครงการป้องกันอัคคีภัย
งานสวัสดิการ
26 โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
งานสวัสดิการ
27 โครงการบริจาคโลหิต
งานสวัสดิการ
28 โครงการวันปิยะมหาราช
งานกิจกรรม
29 โครงการวันลอยกระทง
งานกิจกรรม

3,000
50,000
15,000
100,000
100,000
2,000
8,000
5,000
3,000
2,000
10,000

รวม

โครงการบรรจุแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์
ลาดับ

ชื่อโครงการ

30 โครการวันเด็กแห่งชาติ
31 โครงการรดน้าดาหัวผู้ใหญ่

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อุดหนุนกิจกรรม
(งาน)
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม

แหล่งงบประมาณ
บกศ.

4,000
2,000

โครงการเตรียมการประเมินองค์การ ระดับ

32 อสจ. ภาค ชาติ
งานกิจกรรม
33 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมปฐมนิเทศ นร. นศ. ใหม่งานกิจกรรม
34 โครงการปรับปรุงห้องสานักงานองค์การฯ
งานกิจกรรม
35 โครงการวันวิสาขบูชา
งานกิจกรรม
36 โครงการวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา งานกิจกรรม
37 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี งานกิจกรรม
38 โครงการกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 16
งานกิจกรรม
39 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกตั้งนายก
40 โครงการพิธีไหว้ครู
41 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร 10
42 โครงการกีฬาอาชีวเกมส์ฯ
43 ประชุมสมัยสามัญต้อนรับคณะกรรมการใหม่
44 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
45 ศูนย์เพื่อนร่วมใจวัยรุ่น
46 To be Idol
47 อบรมจราจร ร.ด./ลูกเสือ
48 ร.ด. จิตอาสา

70,900
10,000
15,000
2,000
2,000
2,000
30,000

งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม

3,000

งานกิจกรรม
ชมรม นศท
ชมรม นศท

2,900
1,000
1,000

ชมรม นศท
ชมรมการบัญชี

1,000
5,000

ชมรมการบัญชี
ชมรมการบัญชี

1,000
3,000

ชมรมการบัญชี

5,000
2,000
1,000
3,000
2,000
2,000
1,000
5,000
500
2,000
1,500
5,000

10,000
5,000
20,000
5,000
2,000
3,000
1,000
1,000
1,000

โครงการจิตอาสาทาความสะอาดบาเพ็ญ

49 ประโยชน์
50 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.10
51 โครงการไหว้ครู นศท. ประจาปี 2561

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

52 เจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
53 โครงการธนาคารโรงเรียน

โครงการแข่งขันทักษะพิมพ์ดดี ไทย พิมพ์ดดี

54 อังกฤษด้วยเครื่องพิมพ์ดดี
55 โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน

โครงการจัดหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

56 ด้านภาษา
57 โครงการสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์
58 โครงการประหยัดและอดออม
59 โครงการอบรมมัคคุเทศก์
60 โครงการจิตอาสา
61 โครงการทดสอบฝีมือวิชาชีพ
62 โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
63 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในแผนก
64 โครงการเจริยจิต เจริยใจ สวดมนต์ภาวนา
65 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
66 โครงการเตรียมสอกบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
67 โครงการประกวดร้องเพลงและดนตรีโฟล์คซอง

ชมรมคอมพิวเตอร์
ชมรมคอมพิวเตอร์
ชมรมคอมพิวเตอร์
ชมรมคอมพิวเตอร์
ชมรมคอมพิวเตอร์
ชมรมคอมพิวเตอร์

ชมรมช่างกลฯ
ชมรมช่างกลฯ
ชมรมช่างกลฯ
ชมรมช่างกลฯ
ชมรมช่างกลฯ

งปม.ปวช งปม.ปวส. สนับสนุน

รวม

โครงการบรรจุแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์
ลาดับ

ชื่อโครงการ

68 โครงการจัดทาห้องน้าแผนกวิชาก่อสร้าง
69 โครงการช่างก่อสร้าง จิตอาสาเพื่อชุมชน
70 โครงการจัดการแข่งขันวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อุดหนุนกิจกรรม
(งาน)

ชมรมช่างก่อสร้าง

5,000
2,000
1,000

71 เขียว ลดภาวะโลกร้อน
ชมรมช่างก่อสร้าง
72 โครงการแข่งขันทักาะวิชาชีพ
ชมรมช่างไฟฟ้า
73 โครงการซ่อมบารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในวิทยาลัย ชมรมช่างไฟฟ้า
74 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ
ชมรมช่างไฟฟ้า

2,000
1,000
3,000
2,000

ชมรมช่างก่อสร้าง
ชมรมช่างก่อสร้าง

แหล่งงบประมาณ
บกศ.

งปม.ปวช งปม.ปวส. สนับสนุน

โครงการรณงค์ปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สี

โครงการปลูกผักเลี้ยงปลาตามหลักปรัชญา

75 เศรษฐกิจพอเพียง

ชมรมช่างยนต์

3,000

ชมรมช่างยนต์
ชมรมช่างยนต์
ชมรมช่างอิเล็กฯ

1,000
1,000
1,200

79 อิเล็กทรอนิกส์
ชมรมช่างอิเล็กฯ
80 โครงการเตรียมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ชมรมลูกเสือ
81 โครงการเข้าค่ายพักแรม
ชมรมลูกเสือ

1,000
15,000
20,000

โครงการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัตเิ หตุทาง

76 ถนนภายในสถานศึกษา
77 โครงการแข่งทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์
78 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
โครงการแข่งทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่าง

โครงการพิธีรับเตรียมลูกสือวิสามัญและประดับ

82 แถบ 2 สี
83 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
84 โครงการ Day Camp และประดับแถบ 3 สี
85 โครงการอบรมลูกเสือผู้นา
86 โครงการลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์และบริการ
รวมโครงการฝ่ายพัฒนาฯ 86 โครงการ

ชมรมลูกเสือ
ชมรมลูกเสือ
ชมรมลูกเสือ
ชมรมลูกเสือ
ชมรมลูกเสือ

3,000
3,000
3,000
1,000
5,000
306,100

445,900

398,000

รวม

โครงการบรรจุแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์
ลาดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อุดหนุนกิจกรรม
(งาน)

แหล่งงบประมาณ
บกศ.

งปม.ปวช งปม.ปวส. สนับสนุน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1 โครงการเตือนก่อนพ้นสภาพ
งานทะเบียน
2 โครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศ นร. นศ. ใหม่ ปีการศึกษา 2561งานทะเบียน
3 โครงการรับสมัคร นร. นศ. ใหม่ ปีการศึกษา 2561
งานทะเบียน
4 โครงการจัดทาบัตรนักศึกษาใหม่
งานทะเบียน
5 โครงการสู่เส้นทางฝันวันสาเร็จการศึกษา
งานทะเบียน
6 โครงการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง ปี งปม. 2561 งานการเงิน
7 โครงการจัดทาวารสารและป้ายประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
8 โครงการจัดหาครูผุ้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ
งานบุคลากร
9 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ วิทยาลัย
งานพัสดุ
10 โครงการซ่อมบารุงครุภัณฑ์ วิทยาลัย
งานพัสดุ
11 โครงการพัฒนาปรับปรุงภุมิทัศน์ ของวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองานอาคารสถานที
ง
่

10,000
5,000
10,000
44,000
10,000
15,000
30,000
492,500

โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานของครูและบุคคลากร

12 ทางการศึกษา
งานบุคลากร
13 โครงการจัดหาอุปกรณ์ทาความสะอาดและอุปกรณ์ไฟฟ้า งานอาคารสถานที่
14 โครงการจัดหาน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับยานพาหนะ วิทยาลัยงานพั
ฯ สดุ
15 โครงการซ่อมแซม บารุง ยานพาหนะ วิทยาลัยฯ
งานพัสดุ
รวมโครงการฝ่ายบริหารทรัพฯ 15 โครงการ

10,000
100,000
596,500

130,000

รวม

โครงการบรรจุแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์
ลาดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
อุดหนุนกิจกรรม
(งาน)

แหล่งงบประมาณ
บกศ.

งปม.ปวช งปม.ปวส.

สนับสนุน

ฝ่ายแผนงาน
1 โครงการทาความร่วมมือกับสถาประกอบการ

งานความร่วมมือ

15,000

งานประกัน

10,000

งานประกัน

10,000

โครงการชิญผู้เชี่ยวชาญอบรมห้ความรูเ้ กี่ยวกับการ

2 ประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อ

3 ส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

4 ประจาปีการศึกษา 2561
งานประกัน
5 โครงการรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 งานประกัน

300,000
6,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดทาแผนพัฒนา

6 การศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
งานวางแผน
7 โครงการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ 2561
งานวางแผน
โครงการอบรมและจัดทางานวิจัย นวัตกรรมสู่การใช้
8 ประโยชน์
โครงการจัดทาสิ่งประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่ ระดับ ภาค/
9 ชาติ ปีการศึกษา 2561
โครงการจัดทาสิ่งประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่ ระดับ อศจ.บร
10 ปีการศึกษา 2561
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ Internet และระบบ
11 เครือข่าย ระยะที่ 2
การอบรมและจัดทาคู่มือ ระบบศูนย์กาลังคน
12 อาชีวศึกษา (V -COP)

งานวิจัยฯ

6,000
20,000

งานวิจัยฯ

40,000

งานวิจัยฯ

40,000

งานศูนย์ข้อมูล

100,000

งานศูนย์ข้อมูล
13 โครงการอบรมการสร้างสื่อออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูล
รวมโครงการฝ่ายแผนงานฯ 13 โครงการ

10,000
2,000
179,000

40,000

รวม

สรุปยอดวัสดุกำรศึกษำ (วัสดุฝึก)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
วิทยำลัยเทคนิคคูเมือง
ลำดับ
แผนกวิชำ
ภำคเรียนละ
1 ช่างยนต์
50,000
2 ช่างกลโรงงาน
60,000
3 ช่างไฟฟ้ากาลัง
50,000
4 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
40,000
5 ช่างก่อสร้าง
30,000
6 การบัญชี
45,000
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
45,000
8 เทคนิคพื้นฐาน
35,000
9 สามัญสัมพันธ์
35,000
รวมทั้งสิ้น
390,000

ยอดจัดสรร
100,000
120,000
100,000
80,000
60,000
90,000
90,000
70,000
70,000
780,000

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วันที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.-60
1ต.ค.60-14ก.พ61 โครงการส่งเสริมสุขภาพ "ลดแจกทอง"
1-15 ต.ค. 60 สารวจและสรุปรายการหนังสือเรียนและจัดซื้อจัดหา
30 กย-4ต.ค. 60 บันทึกผลการเรียนรายวิชาทั้งหมด
จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายพัฒ
3 ต.ค. 60
จัดทาและเสนอแผนโครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
ประชุมจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
3-5 ต.ค. 60 จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางพื้นที่
5 ต.ค. 60
ดาเนินโครงการจัดทาสมุดโฮมรูมครูที่ปรึกษา
5-6 ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการอนุมัติผลการเรียน
6 ต.ค. 60
ประชุมพิจารณาแผนงานโครงการ งบประมาณ 2561
9 ต.ค. 60
ส่งแฟ้มประเมินเศรษฐกิจพอเพียง
จัดทาสมุดโฮมรูม ครูที่ปรึกษา
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการประชุมผู้ปกครองภาคเรียน 2/2560
10 ต.ค. 60

11 ต.ค. 60

13ต.ค. 60

16 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
18 ต.ค. 60
19-ต.ค.-60

โครงการช่างก่อสร้าง จิตอาสาเพื่อชุมชน
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี
โครงการเจิรญจิต เจริญใจ สวดมนต์ภาวนา
ครูส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 1/2560
ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน ปวช.
ลงทะเบียน นักเรียน ปวช.1 2 3 ภาคเรียนที่ 2/2560
ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน ปวส.
ลงทะเบียน นักเรียน ปวส.1 2 ภาคเรียนที่ 2/2560
ประชุมสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ.บร. ครั้งที่ 1
ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร
ติดประกาศตารางเรียน ตารางสอน
ประชุมผู้ปกครอง
รายงานงบประมาณ ประจาปี
เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
ประกาศผลการเรียน
โครงการ รด. จิตอาสา
จัดซื้อยาเวชภัณฑ์
โครงการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0

งานสวัสดิการ
วิทยบริการฯ/แผนก
วัดผลฯ/ครู
ฝ่ายพัฒฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานวางแผน
หลักสูตร/แผนก
งานครูที่ปรึกษา
วัดผลฯ/แผนก
งานวางแผน
งานประกัน
งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒฯ
ชมรมช่างก่อสร้าง
ชมรมดนตรี
ชมรมช่างกล
งานวิจัย
งานปกครอง
งานทะเบียน
งานปกครอง
งานทะเบียน
งานวิจัย
งานสวัสดิการ
หลักสูตร
งานปกครอง
งานบัญชี
งานทะเบียน
วัดผลฯ
ชมรม นศท.
งานสวัสดิการ
งานวางแผน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วันที่

กิจกรรม

17-26 ต.ค. 60 ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
23 ต.ค. 60 วันปิยมหาราช
ประชุมประจาเดือน
20 ต.ค. 60
โครงการร้านอาหารข้าวเหนียวหมูปิ้ง
17 ต.ค.59 - 18
ขอถอนรายวิชา
พ.ย. 60
17 ต.ค 59.- 4
พ.ย. 60

ลงทะเบียนรายวิชาหลังกาหนด
ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่ม

งานทะเบียน
งานทะเบียน

ส่งโครงการสอน สผ๑. และรายงาน สผ.2
สัปดาห์ที่ 2 นิเทศติดตามการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

25 ต.ค. 60

27 ต.ค. 60

31-ต.ค.-60
***
***
***

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วัดผลฯ
วัดผลฯ/ครู
หลักสูตร/ครู/หัวหน้างาน
ฝ่ายวิชาการ

จัดซื้อจัดหาวัสดุสานักงานฝ่ายวิชาการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

ประชุมฝ่ายวิชาการ
โครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number One
โครงการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ"ระดับสถานศึกษา"
โครงการประเมินองค์การวิชาชีพ อศจ.
โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน/วิชาชีพ
โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน/วิชาชีพ

ฝ่ายวิชาการ
ชมรม To Be
งานกิจกรรม
อวท.
ชมรมช่างกลฯ
ชมรมช่างก่อสร้าง
งานกิจกรรม/งาน
หลักสูตร
ชมรมบัญชี
วิทยบริการฯ
ฝ่ายพัฒฯ
งานการเงิน
งานโครงการพิเศษ
วิทยบริการฯ
งานกิจกรรม

โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน/วิชาชีพ
30 ต.ค. 60

งานทะเบียน
งานทะเบียน

27-30 ต.ค. 60 รับคาร้องขอแก้ 0,มส.
31-4 พย. 60 ดาเนินการสอบแก้ 0,มส

24 ต.ค. 60

งานแนะแนว
กิจกรรม
งานบริหารงานทั่วไป
ชมรมการบัญชี

ยื่นคาร้องพักการเรียน ,ขอกลับเข้าเรียน/ลงทะเบียนรายวิชาหลังกาหนด

26 กย.,14 ต.ค. 60 ส่งตัวนักเรียนนักษาศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ

17-21 ต.ค. 60

ผู้รับผิดชอบ

โครงการธนาคารโรงเรียน
สรุปสถิติผู้ใช้บริการห้องวิทยบริการและห้องสมุด ห้องไอที
ประชุมบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
สรุปรายงานลูกหนี้ ค้างเงินยืม
โครงการช่วยเหลือให้บริการ (การเกิดภัยธรรมชาติและเหตุเร่งด่วน)
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
วันธรรมสวนะ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วันที่
***

กิจกรรม
โครงการบริการเคลื่อนที่ร่วมกับอาเภอ/จังหวัด/ ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
งานโครงการพิเศษ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วันที่
พ.ย.-60
1 พ.ย. 60
3 พ.ย. 60
6 พ.ย. 60
1-5 พ.ย. 60
5-6 พ.ย. 60
6 พ.ย. 60
7 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60

กิจกรรม
บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 1 และ 2
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
สัปดาห์ที่ 3 นิเทศติดตามการเรียนการสอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูที่ปรึกษา
โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน/วิชาชีพ
ดาเนินโครงการติดตามผู้สาเร็จการศกึษาและมีงานทา
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตรวจสารเสพติด
ดาเนินโครงการลอยกระทง
รายงานการขาดเรียนติดต่อกัน 4 สป. ให้วิทยาลัยฯ ครูที่ปรึกษาและงานทะเบียน
ทราบ

ปรึกษาและงานทะเบียน ทราบ
ประชุมสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ.บร. ครั้งที่ 2
รับบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 3 และ 4
โครงการบริจาคโลหิต
17 พ.ย. 60
โครงการเตรียมการประเมินองค์การดีเด่น ระดับ อศจ.
21 พ.ย. 60 ดาเนินโครงการจัดซื้อจัดหายาเวชภัณฑ์
23 พ.ย. 60 ประชุมประจาเดือน
โครงการแข่งขันทักษะวาชีพพิมพ์ดีดไทย พิมพ์ดีดอังงกฤษด้วยเครื่อง
24 พ.ย. 60 พิมพ์ดีด
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
22-26 พ.ย. 60 สัปดาห์ที่ 6 นิเทศติดตามการเรียนการสอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
28 พ.ย. 60 ประชุมบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
29 พ.ย. 60 ประชุมฝ่ายวิชาการ
30 พ.ย. - 1 ธ.ค.
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ.บร. ปีการศึกษา 2559
60
ประชุมครูเครือข่ายแนะแนว/Open House 2016
สรุปสถิติผู้ใช้บริการห้องวิทยบริการและห้องสมุด ห้องไอที
รับบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 5 และ 6
รายงาน สผ.5 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
30 พ.ย. 60
โครงการประชุมเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ส่งรายงานตรวจครุภัณฑ์ประจาปี
15 พ.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/ครู
งานประกัน
งานทวิภาคี
ฝ่ายวิชาการ
งานครูที่ปรึกษา
ชมรมช่างยนต์
งานแนะแนว
งานปกครอง
งานกิจกรรม
วัดผลฯ/ครู
ฝ่ายวิชาการ
งานวิจัย
หลักสูตร/ครู
งานสวัสดิการ
อวท.
งานสวัสดิการ
งานบริหารงานทั่วไป
ชมรมการบัญชี
งานกิจกรรมฯ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานวิจัย
งานแนะแนว
วิทยบริการฯ
หลักสูตร/ครู
งานการค้า
งานแนะแนว
งานพัสดุ

30 พ.ย. 60
วันที่

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
กิจกรรม
โครงการเตรียมการประเมินองค์การดีเด่น ระดับ ภาค
สรุปรายงานลูกหนี้ ค้างเงินยืม

ผู้รับผิดชอบ
อวท.
งานการเงิน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วันที่

***

กิจกรรม
ประเมินองค์การ ระดับ อศจ.บร.
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง อศจ.บร.
วันธรรมสวนะ
โครงการติดกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยง
โครงการบริการเคลื่อนที่ร่วมกับอาเภอ/จังหวัด/ ท้องถิ่น

ธ.ค.-60
1ธ.ค 60.-30ม.ค.
ยื่นคาร้องขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560
61
โครงการเสริมสร้างสุขภาพและให้ความรู้จาก ประกันสังคม
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1 ธ.ค 60
โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโควต้าเข้าเรียน(ปวช/ปวส/ปริญญาตรี
1-3 ธ.ค 60
4 ธ.ค 60
6 ธ.ค 60
8 ธ.ค 60
12 ธ.ค 60
13 ธ.ค 60
14 ธ.ค 60
13-15 ธ.ค 60
13-16 ธ.ค 60
14-17 ธ.ค 60

ผู้รับผิดชอบ
งานกิจกรรม
งานประกัน
งานกิจกรรม
งานปกครอง
งานโครงการพิเศษ
งานทะเบียน
งานสวัสดิการ
ชมรม นศท.
งานแนะแนว

สัปดาห์ที่ 7 นิเทศติดตามการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันพ่อแห่งชาติ) จัดในสถานศึกษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันพ่อแห่งชาติ) ร่วมกับอาเภอ
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยต์
โครงการปรับปรุงห้องชมรม To Be Number One
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ

ฝ่ายวิชาการ
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานปกครอง
ชมรม To Be
ชมรมช่างไฟฟ้าฯ

รับแบบประเมินความพึงพอใจต่อครูผู้สอนจากนักเรียนนักศึกษา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

รับบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 7 และ 8
โครงการเยี่ยมหอพักนักเรียนนักศึกษา
รับชุดเบิกสอนนอกเวลา สัปดาห์ที่ 5-8
สอบกลางภาค 2/2560
สัปดาห์ที่ 9 นิเทศติดตามการเรียนการสอนแผนกวิชาบัญชี
โครงการซ่อมบารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในวิทยาลัย
15 ธ.ค 60
ตรวจสมุดการบันทึกแบบประเมินผล ครั้งที่ 1
20 ธ.ค 60 ประชุมประจาเดือน
20-24 ธ.ค 60 สัปดาห์ที่ 10 นิเทศติดตามการเรียนการสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
22 ธ.ค 60 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
25 ธ.ค 60 โครงการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา
26 ธ.ค 60 ประชุมบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
27 ธ.ค 60 รับบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 9 และ 10
28 ธ.ค 60 ประชุมฝ่ายวิชาการ

หลักสูตร/ครู
งานสวัสดิการ
หลักสูตร/ครู
งานวัดผล
ฝ่ายวิชาการ
ชมรมช่างไฟฟ้า
วัดผลฯ/ครู
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
ชมรมช่างไฟฟ้า
ชมรมช่างยนต์
ฝ่ายพัฒฯ
หลักสูตร/ครู
ฝ่ายวิชาการ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วันที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วันที่

29 ธ.ค 60

3 ธ.ค 60
***
***

กิจกรรม
โครงการภาษาต่างประเทศ วันคริสมาส
โครงการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ภาษา
โครงการสานสัมพันธ์ครู วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
สานสัมพันธ์ครูส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สรุปสถิติผู้ใช้บริการห้องวิทยบริการและห้องสมุด ห้องไอที
สรุปรายงานลูกหนี้ ค้างเงินยืม
โครงการบริการเคลื่อนที่ร่วมกับอาเภอ/จังหวัด/ ท้องถิ่น
วันธรรมสวนะ
ดาเนินโครงการออกเยี่ยมบ้านและโครงการแจ้งข่าวสาร

26ธ.ค.60-6ม.ค.61 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561
ม.ค.-61
3-7 ม.ค. 61
10-ม.ค.-61

สัปดาห์ที่ 12 นิเทศติดตามการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างยนต์
รับบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 11 และ 12
รับชุดเบิกสอนนอกเวลา สัปดาห์ที่ 9-12
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน

12-ม.ค.-61

โครงการจัดหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านภาษา
โครงการเตรียมสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โครงการ To Be Number One Idol
12-13 ม.ค. 61
โครงการแข่งกีฬาสีภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 14
15 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็ก
สานสัมพันธ์วันครูอาชีวะ 61
16 ม.ค. 61
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความรู้สวัสดิ์การและประกันสังคม
19 ม.ค. 61 โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน
24-ม.ค.-61 รับบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 13 และ 14
ประชุมฝ่ายวิชาการ
25 ม.ค. 61
โครงการจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง
ประชุมประจาเดือน
26 ม.ค. 61
โครงการบริจาคโลหิต
26,28 ม.ค. 61 โครงการเข้าค่ายพักแรม
27-28 ม.ค. 61 สอบประเมินมาตรฐาน (VQ)

ผู้รับผิดชอบ
แผนกสามัญสัมพันธ์
งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
งานบุคลากร
วิทยบริการฯ
งานการเงิน
งานโครงการพิเศษ
งานกิจกรรม
งานครูที่ปรึกษา
งานโครงการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
หลักสูตร/ครู
หลักสูตร/ครู
ชมรมช่างก่อสร้าง
ชมรมบัญชี
ชมรมช่างกลฯ
ชมรม To Be
งานกิจกรรม
งานกิจกรรมฯ
งานบุคลากร
งานสวัสดิการ
ชมรมการบัญชี
หลักสูตร/ครู
ฝ่ายวิชาการ
งานสวัสดิการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานสวัสดิการ
ชมรม To Be
วัดผลฯ/ครู

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วันที่

31-ม.ค.-61
***
***
ก.พ.-61
1-4 ก.พ.61
8 ก.พ.61
5 ก.พ.61
6-8 ก.พ.61
6-10 ก.พ.61
9-ก.พ.-61
13-ก.พ.-61
13-15 ก.พ.61
13-17 ก.พ.61
19-ก.พ.-61
20 ก.พ.61
21-ก.พ.-61
22 ก.พ.61
20-23 ก.พ.61
23-24 ก.พ.61
26-ก.พ.-61
27-ก.พ.-61
28-ก.พ.-61

กิจกรรม
สรุปสถิติผู้ใช้บริการห้องวิทยบริการและห้องสมุด ห้องไอที
สรุปการจัดซื้อหนังสือเรียน
ประชุมบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
สรุปรายงานลูกหนี้ ค้างเงินยืม
วันธรรมสวนะ
โครงการบริการเคลื่อนที่ร่วมกับอาเภอ/จังหวัด/ ท้องถิ่น
ดาเนินโครงการออกเยี่ยมบ้านและโครงการแจ้งข่าวสาร

ผู้รับผิดชอบ
วิทยบริการฯ
วิทยบริการฯ
ฝ่ายพัฒฯ
งานการเงิน
งานกิจกรรม
งานโครงการพิเศษ
งานครูที่ปรึกษา

รับข้อสอบปลายภาค
รับบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 15 และ 16
ดาเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตรวจสมุดการบันทึกแบบประเมินผล ครั้งที่ 2
ยื่นคาร้องขอเปิดสอนภาคฤดูร้อน รอบแรก

วัดผลฯ/ครู
หลักสูตร/แผนก
งานบุคลากร
วัดผลฯ/ครู
งานทะเบียน

โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3และ ปวส.2

หลักสูตร/แผนก

โครงการ Open House
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ
รับบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 17
รับชุดเบิกสอนนอกเวลา สัปดาห์ที่ 13-17
สอบปลายภาค 2/2560
โครงการ รด. จิตอาสา
ปิดภาคเรียน
ประชุมฝ่ายวิชาการ
ประชุมประจาเดือน
ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน รอบแรก
ตรวจเกรด บันทึกเกรด
ประชุมคณะกรรมการวัดผลฯ อนุมัติผลการเรียน
สอบ V-NET ระดับ ปวช.
สอบ V-NET ระดับ ปวส.
สรุปสถิติผู้ใช้บริการห้องวิทยบริการและห้องสมุด ห้องไอที
ประชุมบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ครูส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 2/2560
สรุปรายงานลูกหนี้ ค้างเงินยืม

งานแนะแนว
งานแนะแนว
หลักสูตร/ครู
หลักสูตร/ครู
งานวัดผล
ชมรม นศท.
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานทะเบียน
คณะกรรมการ
วัดผลฯ
วัดผลฯ/แผนก
วัดผลฯ/แผนก
วิทยบริการฯ
ฝ่ายพัฒฯ
งานวิจัย
งานการเงิน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วันที่
***
***
***

กิจกรรม
วันธรรมสวนะ
โครงการ 108 อาชีพ
โครงการบริการเคลื่อนที่ร่วมกับอาเภอ/จังหวัด/ ท้องถิ่น
ดาเนินโครงการออกเยี่ยมบ้านและโครงการแจ้งข่าวสาร

มี.ค.-61
1-31 มี.ค. 61
1-มี.ค.-61
6-10 มี.ค. 61
6-10 มี.ค. 61

เปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ประกาศผลการเรียน
จัดทาและเสนอแผนการเรียนฤดูร้อน
รับคาร้องขอแก้ 0,มส.
มอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา
9-มี.ค.-61
โครงการปัจฉิมนิเทศ
ดาเนินการสอบแก้ 0,มส
13-17 มี.ค. 61
ยื่นคาร้องขอเปิดสอนภาคฤดูร้อน รอบสอง
เปิดภาคเรียนฤดูร้อน
20 มี.ค. 61 ครูอัตราจ้างส่งภาระงาน
ประชุมประจาเดือน
21-มี.ค.-61 ประชุมฝ่ายวิชาการ
23-มี.ค.-61 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน รอบสอง
ข้าราชการส่งสมุดบันทึกความดี
24-มี.ค.-61
พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน
คณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครู พนักงาน
27-29 มี.ค. 61 ราชการ
ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
27มี.ค.-30เม.ย. 61 เปิดภาคเรียนฤดูร้อน รอบสอง
28-มี.ค.-61
30-มี.ค.-61
***
***
***
***

ประชุมบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โครงการบริจาคโลหิต
สรุปรายงานลูกหนี้ ค้างเงินยืม
โครงการจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)
วันธรรมสวนะ
โครงการบริการเคลื่อนที่ร่วมกับอาเภอ/จังหวัด/ ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
งานกิจกรรม
งานโครงการพิเศษ
งานโครงการพิเศษ
งานครูที่ปรึกษา
วัดผลฯ
วัดผลฯ
หลักสูตรฯ/แผนก
วัดผลฯ
งานทะเบียน
งานแนะแนว
วัดผลฯ/ครู
งานทะเบียน
ฝ่ายวิชาการ
งานบุคลากร
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
งานทะเบียน
งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานทะเบียน
ฝ่ายพัฒฯ
งานสวัสดิการ
งานการเงิน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หลักสูตร/แผนก
งานกิจกรรม
งานโครงการพิเศษ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วันที่
***

กิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาครูด้วยการสร้างประสบการณ์ในสถานประกอบการ

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/แผนก

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วันที่
***
***
***

กิจกรรม
โครงการนิเทศติดตามพัฒนาการสอนครูผู้สอน
โครงการศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
โครงการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อครูผู้สอน
ดาเนินโครงการออกเยี่ยมบ้านและโครงการแจ้งข่าวสาร

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/แผนก
งานโครงการพิเศษ
หลักสูตร/แผนก
งานครูที่ปรึกษา

เม.ย.-61
สอนระยะสั้น ครูพิเศษสอน
ซ่อมหนังสือ จัดระบบห้องสมุด
3-เม.ย.-61 โครงการจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา
3-4 เม.ย. 61 ตรวจสอบแผนการเรียน
5-7 เม.ย. 61 จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางพื้นที่
9-เม.ย.-61 โครงการรดน้า-ดาหัวผู้สูงอายุ
15-30 เม.ย. 61 ผลิตสื่อใช้ในการเรียนการสอน
20-เม.ย.-61 ประชุมประจาเดือน
24-เม.ย.-61 โครงการประกันภัย
25-27 เม.ย. 61 ตรวจสอบ ขออนุมัติตารางสอน ตารางเรียน
30-เม.ย.-61 ประชุมบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
***
วันธรรมสวนะ
***
โครงการบริการเคลื่อนที่ร่วมกับอาเภอ/จังหวัด/ ท้องถิ่น
***
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561
พ.ค.-61
สรุปเล่มระยะสั้น
1-5 พ.ค.61
ส่งโครงการสอน
2-พ.ค.-61 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
3-5 พ.ค.61 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
7 พ.ค.61
ส่งบันทึกหลังการสอน
8 พ.ค.61
ประชุมฝ่ายวิชาการ
1-30 เม.ย. 61

9-พ.ค.-61
9-13 พ.ค.61
10-พ.ค.-61
11-พ.ค.-61
15-พ.ค.-61

งานหลักสูตร
งานห้องสมุด
งานแนะแนว
หลักสูตร/แนะแนว
หลักสูตร/แนะแนว
งานกิจกรรม
งานสื่อ/แผนกวิชา
งานบริหารงานทั่วไป
งานสวัสดิการ
งานหลักสูตร
ฝ่ายพัฒฯ
งานกิจกรรม
งานโครงการพิเศษ
งานโครงการพิเศษ
ครูพิเศษสอน
หลักสูตร/แผนก
งานทะเบียน
งานกิจกรรม
หลักสูตร/ครู
ฝ่ายวิชาการ

เวียนแจ้งแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลงานประกันตามมาตรฐานการประกัน

งานประกัน

ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน (ปวช.) ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2561
ส่งสผ.1
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน (ปวส.) ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2561
เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

งานปกครอง
แผนกวิชา
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานทะเบียน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วันที่
18-พ.ค.-61
21-พ.ค.-61
23-พ.ค.-61
22-24 พ.ค.61
23-30 พ.ค.61
25-พ.ค.-61
28-พ.ค.-61
30-พ.ค.-61
31-พ.ค.-61
***
***
มิ.ย.-61
1-มิ.ย.-61
5-มิ.ย.-61
6-10 มิ.ย. 61

กิจกรรม
ประชุมประจาเดือน
โครงการเยาวชนห่วงในสุขภาพ
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
ส่งตัวนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ
ส่งแผนการสอน แบบมุ่งเน้นสมรรถนะ
โครงการบริจาคโลหิต
เก็บรวมรวมข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ประชุมบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ส่งบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 1-2
โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก
วันธรรมสวนะ
โครงการบริการเคลื่อนที่ร่วมกับอาเภอ/จังหวัด/ ท้องถิ่น

โครงการครู 5 นาที
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
นิเทศการสอน ครั้งที่ 1
โครงการอบรมแกนนาเยาวชนหัวใจสีขาว
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
8-มิ.ย.-61
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในแผนก
โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี
11-มิ.ย.-61 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งนายกองค์การฯ
12-มิ.ย.-61 โครงการซ่อมบารุงรักษาจักรยานยนต์ ของนักเรียนนักศึกษา
ส่งชุดเบิกคาบสอน สัปดาห์ 1-4
13 มิ.ย. 61 ส่งผลการเรียน 4 สัปดาห์ 20 %
ส่งบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 3-4
15-มิ.ย.-61 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ
15-30 มิ.ย. 61 โครงการเชิญวิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
18 มิ.ย. 61
โครงการิธีวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2561
20-มิ.ย.-61 ประชุมประจาเดือน
25 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป
งานสวัสดิการ
ทวิภาคีฯ/แผนกวิชา
ทวิภาคีฯ/แผนกวิชา
แผนกวิชา
งานสวัสดิการ
งานประกัน
ฝ่ายพัฒฯ
หลักสูตร/ครู
งานปกครอง
งานกิจกรรม
งานโครงการพิเศษ
งานปกครอง
งานสวัสดิการ
งานหลักสูตร/ฝว
งานปกครอง
ชมรมก่อสร้าง
ชมรมช่างกล
ชมรมลูกเสือ
งานกิจกรรม
ชมรมช่างยนต์
หลักสูตร/แผนก
งานวัดผลฯ/แผนกวิชา
หลักสูตร/ครู
งานสวัสดิการ
แผนกวิชา
ชมรมช่างไฟฟ้า
งานกิจกรรม
งานบริหารงานทั่วไป
แผนกสามัญสัมพันธ์

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วันที่
26-มิ.ย.-61
27-มิ.ย.-61
28-มิ.ย.-61
29-มิ.ย.-61
***
***
***
ก.ค.-61
3 ก.ค. 61

กิจกรรม
โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงการปลูกผักเลี้ยงปลาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 5-6
รายงารการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2560
ประชุมบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ประชุมฝ่ายวิชาการ
โครงการวันคล้ายสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันธรรมสวนะ
โครงการบริการเคลื่อนที่ร่วมกับอาเภอ/จังหวัด/ ท้องถิ่น
ดาเนินโครงการออกเยี่ยมบ้านและโครงการแจ้งข่าวสาร
ดาเนินโครงการออกเยี่ยมบ้านและโครงการแจ้งข่าวสาร

จัดส่งแผนงานโครงการเพื่อเข้าแผน ปี 62
โครงการพัฒนาศาสนสถาน (1วัด 1ชมรม)
โครงการพัฒนาศาสนสถาน (1วัด 1ชมรม)
9-ก.ค.-61
โครงการพัฒนาสถานที่สาคัญทางศาสนาและศิลปะ
โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
10-ก.ค.-61 ส่งบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 7-8
11-ก.ค.-61 ส่งชุดเบิกคาบสอน สัปดาห์ 5-8
12-ก.ค.-61 ส่งผลการขาดเรียน 8 สัปดาห์ 40%
13-ก.ค.-61 โครงการวันไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจาปี 2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทและอบายมุขใน
16-ก.ค.-61
สถานศึกษา
17-31 ก.ค. 61 นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
18-ก.ค.-61 โครงการเยี่ยมหอพักนักเรียนนักศึกษา
20-ก.ค.-61 ประชุมประจาเดือน
24-ก.ค.-61 ส่งบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 9-10
26-ก.ค.-61 ประชุมฝ่ายวิชาการ
27-ก.ค.-61 โครงการบริจาคโลหิต
30-ก.ค.-61 ประชุมบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
***
วันธรรมสวนะ
***
โครงการบริการเคลื่อนที่ร่วมกับอาเภอ/จังหวัด/ ท้องถิ่น
***
ดาเนินโครงการออกเยี่ยมบ้านและโครงการแจ้งข่าวสาร
ดาเนินโครงการออกเยี่ยมบ้านและโครงการแจ้งข่าวสาร

ผู้รับผิดชอบ
งานปกครอง
ชมรมช่างยนต์
หลักสูตร/ครู
งานประกัน
ฝ่ายพัฒฯ
ฝ่ายวิชาการ
ชมรมลูกเสือ
งานกิจกรรม
งานโครงการพิเศษ
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานวางแผนฯ
ชมรมช่างก่อสร้าง
ชมรมช่างยนต์
ชมรมช่างไฟฟ้า
งานกิจกรรม
หลักสูตร
หลักสูตร
งานวัดผลฯ/แผนกวิชา
ชมรม นศท.
งานปกครอง
ทวิภาคีฯ/แผนกวิชา
งานสวัสดิการ
งานบริหารงานทั่วไป
หลักสูตร
หัวหน้าแผนกวิชา
งานสวัสดิการ
ฝ่ายพัฒฯ
งานกิจกรรม
งานโครงการพิเศษ
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วันที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค.-61
3-ส.ค.-61

โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ
โครงการจัดทาห้องน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาชีพกับสถานประกอบการ

6-ส.ค.-61

งานสวัสดิการ
ชมรมช่างก่อสร้าง
ชมรมช่างกล

7-9 ส.ค. 61

โครงการทัศนศึกษาดูงานองค์การนักวิชาชีพ
ส่งบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 11-12
ส่งผลการขาดเรียน 8 สัปดาห์ 60%
ส่งชุดเบิก สัปดาห์ที่ 10-12

10-ส.ค.-61

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท

ชมรม นศท.

13-ส.ค.-61

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท

งานกิจกรรม

7-ส.ค.-61

14-ส.ค.-61 โครงการอาชีวเกมส์ ครั้งที่ 12
114-17 ส.ค. 61 สารวจรายวิชาที่สอบ
16-ส.ค.-61 ประชุมประจาเดือน
โครงการประกวดร้องเพลงและดนตรีโฟล์คซอง
17-ส.ค.-61
โครงการประชุมสมัยสามัญและจัดหาสมาชิกดีเด่น
20-ส.ค.-61 ส่งรายวิชาที่สอบ
21-ส.ค.-61 ส่งบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 13-14
21-25 ส.ค. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบ
21-23 ส.ค. 61 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม (รอบสอง)
24-ส.ค.-61 โครงการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและให้บริการนอกสถานที่
27-ส.ค.-61 ประชุมฝ่ายวิชาการ
ประชุมบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
28-ส.ค.-61
ส่งบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 14
***
วันธรรมสวนะ
***
โครงการบริการเคลื่อนที่ร่วมกับอาเภอ/จังหวัด/ ท้องถิ่น
***
ดาเนินโครงการออกเยี่ยมบ้านและโครงการแจ้งข่าวสาร
ดาเนินโครงการออกเยี่ยมบ้านและโครงการแจ้งข่าวสาร
ก.ย.-61
4-6 ก.ย. 61 สารวจไม่มีสิทธิ์สอบ
4-8 ก.ย. 61 จัดทาข้อสอบปลายภาค
5 ก.ย. 61
ส่งบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 15-16

อวท.
ครูผู้สอน/งานหลักสูตร
ครูผู้สอน/งานวัดผลฯ
ครูผู้สอน/งานหลักสูตร

งานกิจกรรม
วัดผล/ครูผู้สอน
งานบริหารงานทั่วไป
ชมรมช่างกล
อวท.
วัดผล/ครูผู้สอน
ครูผู้สอน/งานหลักสูตร
วัดผล/ครูผู้สอน
งานกิจกรรม
ชมรมช่างไฟฟ้า
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒฯ
ครูผู้สอน/งานหลักสูตร
งานกิจกรรม
งานโครงการพิเศษ
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
วัดผล
วัดผล
ครูผู้สอน/งานหลักสูตร

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วันที่
7-ก.ย.-61
11 ก.ย. 61
11-15 ก.ย. 61
17-ก.ย.-61
18-22 ก.ย. 61
19-ก.ย.-61
20-ก.ย.-61
25-ก.ย.-61
25-26 ก.ย. 61
25-29 ก.ย. 61
27-29 ก.ย. 61
28-ก.ย.-61
***
***
***
1 ตค. 61

กิจกรรม
โครงการบริจาคโลหิต
ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
โครงการ Day Camp และประดับแถบ 3 สี
ส่งชุดเบิก สัปดาห์ที่ 15-17
สอบปลายภาค
โครงการหนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจ เทคนิคคูเมืองคาร์แคร์
ประเมินผลการเรียน/ส่งผลการเรียน
ส่งบันทึกหลังการสอนเล่มสมบูรณ์
ปิดภาคเรียน
เปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ประชุมประจาเดือน
รวมรวมรายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2561
บันทึกผลการเรียน
สารวจหนังสือภาคเรียนที่ 2
ตรวจเกรด อนุมัติผลการเรียน
ประชุมพิจารณาแผนงานโครงการ งบประมาณ 2561
ประชุมบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
วันธรรมสวนะ
โครงการบริการเคลื่อนที่ร่วมกับอาเภอ/จังหวัด/ ท้องถิ่น
ดาเนินโครงการออกเยี่ยมบ้านและโครงการแจ้งข่าวสาร
ดาเนินโครงการออกเยี่ยมบ้านและโครงการแจ้งข่าวสาร
ประกาศเกรด

ผู้รับผิดชอบ
งานสวัสดิการ
วัดผล
ชมรมลูกเสือ
ครูผู้สอน/งานหลักสูตร
วัดผล
ชมรมช่างยนต์
งานวัดผลฯ/แผนกวิชา
ครูผู้สอน/งานหลักสูตร
งานทะเบียน
หลักสูตร
งานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผน
งานวัดผลฯ
งานศูนย์วิทยบริการ
งานวัดผลฯ
งานวางแผน
ฝ่ายพัฒฯ
งานกิจกรรม
งานโครงการพิเศษ
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานวัดผลฯ

คําสั่งวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ที่ 400 / ๒๕60
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ด ว ยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ให ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห ง ให สั ง กั ด พิ จ ารณาการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖1 ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖1 ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ นางสาวปญฑารีย สําราญศิลป ประธานกรรมการวิทยาลัยฯ
ประธานที่ปรึกษา
๑.๒ นายบรรจง
ประนาโส
คณะกรรมการวิทยาลัย
กรรมการ
๑.๓ นายประสาท
ชุมทองพิทักษ คณะกรรมการวิทยาลัย
กรรมการ
๑.๔ นายพิชิต
พงษพิชิตกุล คณะกรรมการวิทยาลัย
กรรมการ
1.5 นายบุญเกิด
รัตนยิ่งยง
คณะกรรมการวิทยาลัย
กรรมการ
1.6 นายชัยรัตน
วงศฮาดจันทร คณะกรรมการวิทยาลัย
กรรมการ
1.7 นางดวงพร
รีอินทร
คณะกรรมการวิทยาลัย
กรรมการ
1.8 นางพรทิพย
อัษฎาธร
คณะกรรมการวิทยาลัย
กรรมการ
1.9 นายศุภกฤษฏ
ลี้ประเสริฐ คณะกรรมการวิทยาลัย
กรรมการ
1.10 นางนิศม
สืบสาย
คณะกรรมการวิทยาลัย
กรรมการ
1.11 นายทวิกานต
ผดุงสันต
รองผูอํานวยการวิทยาลัย
กรรมการ
1.12 นายชาญชัย
พยัคฆกูล
รองผูอํานวยการวิทยาลัย
กรรมการ
1.13 นายอภินันท
วิลาศ
รองผูอํานวยการวิทยาลัย
กรรมการ
1.14 นายวิโรจณ
ทองเรือง
รองผูอํานวยการวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ๑. ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖1
๒. เห็นชอบโครงการ/ครุภัณฑ เพื่อนํามาเขาแผนปฏิบัติราชการประจําป
๓. ติ ด ตามประเมิ น ผลและแก ไ ขป ญ หาอุ ป สรรคในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป
งบประมาณ ๒๕๖1
๒. คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖1
๒.๑ คณะกรรมการดําเนินงานดานวิช าการ
๑. นายอภินันท
วิลาศ
รองฯ ฝายวิชาการ
๒. นายพรชัย
บุญมา
หัวหนาแผนกวิชาชางยนต
๓. นายสันสกฤต
สีกลับ
หัวหนาแผนกวิชาชางกลโรงงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๔. นายนิยม
เฒาทอง
หัวหนาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส กรรมการ
๕. นายอัคเนตร
ยศสมบัติ
หัวหนาแผนกวิชาชางกอสราง
กรรมการ
6. นางสายฝน
ทองเรือง
หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรฯ กรรมการ
7. นายวงศกร
ทองยศ
หัวหนาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน กรรมการ
8. นางพรดา
โพธิ์เกตุ
หัวหนางานวิทยบริการ
กรรมการ
9. นายจตุพล
แสงวาโท
หัวหนางานวัดผลประเมินผล
กรรมการและเลขานุการ
๑0. นายชัยรัตน
วงศฮาดจันทร หัวหนางานพัฒนาสูตรฯ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ๑. จัดทําโครงการวัสดุฝกของแผนกวิชา/ของงานและโครงการพัฒนาของแผนกวิชา/ของงานที่
รับผิดชอบ
๒. ประสานงานกับฝายหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
๒.๒ คณะกรรมการดําเนินงานดานสนับสนุนการเรียนการสอน
๑. นายวิโรจณ
ทองเรือง
รองฯ ฝายแผนงานฯ
ประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย
บุญมา
หัวหนางานบุคลากร
กรรมการ
๓. นางแสงเดือน
เพ็ญศศิธร
หัวหนางานบริหารทั่วไป
กรรมการ
๔. นางกัลยา
บุญทันเสน หัวหนางานการเงิน,งานประกันฯ กรรมการ
๕. นางไพลิน
ทางดี
หัวหนางานบัญชี
กรรมการ
๖. นางพรดา
โพธิ์เกตุ
หัวหนางานทะเบียน
กรรมการ
๗. นางสายฝน
ทองเรือง
หัวหนางานพัสดุ
กรรมการ
๘. นายอัคเนตร
ยศสมบัติ
หัวหนางานอาคารสถานที่
กรรมการ
๙. นางสมฤทธิ์
เชือกรัมย
หัวหนางานประชาสัมพันธ,งานแนะแนวฯ กรรมการ
๑๐. นายประพันธ
พันธศรี
หัวหนางานกิจกรรม
กรรมการ
๑๑. นายธารณวิสุทธิ์
เผือกไธสง
หัวหนางานครูที่ปรึกษา
กรรมการ
๑๒. นายวิศรุต
มีดี
หัวหนางานสวัสดิการฯ
กรรมการ
๑๓. วาที่รอยตรีสุพรรณ ผาแกว
หัวหนางานโครงการพิเศษฯ
กรรมการ
หัวหนางานวิจัย พัฒนาฯ,งานความรวมมือ กรรมการ
๑๔. นายศุภกร
เย็นวริษ
๑5. นางสาวทิพยสุดา
แนนอุดร
หัวหนางานศูนยขอมูลฯ
กรรมการ
16. นางสาววรัญญา
วรรณราช
ผูชวยหัวหนางานวางแผนฯ
กรรมการ
๑๗. นางสุพรรษา
เขมพงษภัทร หัวหนางานวางแผนฯ
กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวพรพรรณ
แกวคําจันทร เจาหนาที่งานวางแผนฯ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ๑. จัดทําขอมูลโครงการครุภัณฑและโครงการพัฒนางาน/ฝายที่สอดคลองกับยุทธศาสตร นโยบาย
และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
๒. ประสานงานกับฝายหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
๒.๓ คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
๑. นายวิโรจณ
ทองเรือง
รองฯ ฝายแผนงานฯ
ประธานกรรมการ
๒. นางกัลยา
บุญทันเสน หัวหนางานประกันคุณภาพฯ
กรรมการ
๓. นางสาวทิพยสุดา
แนนอุดร
หัวหนางานศูนยขอมูลฯ
กรรมการ
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-๓หัวหนางานวิจัย พัฒนาฯ,งานความรวมมือ กรรมการ
๔. นายศุภรกร
เย็นวริษ
5. นางสาววรัญญา
วรรณราช
ผูชวยหัวหนางานวางแผนฯ
กรรมการ
6. นางสุพรรษา
เขมพงษภัทร หัวหนางานวางแผนฯ
กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวพรพรรณ
แกวคําจันทร เจาหนาที่งานวางแผนฯ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ๑. วิเคราะห พิจารณา ขอมูลเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
๒. ออกแบบปกและจัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่ไดรับความเห็นชอบแลว
๓. เผยแพรแผนปฏิบัติราชการ งบประมารประจําป ๒๕๖๐ ใหแกสาธารณชนไดทราบโดยทั่วกัน
๔. สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป เมื่อสิ้นปงบประมาณ

ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อใหเกิดความเรียบรอยและบังเกิดผลดีแกทาง
ราชการตอไป
สั่ง ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. ๒๕60

(นางสาวปญฑารีย สําราญศิลป)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

