
คํานํา 
 

  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมยไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2562  ซึ่งเปนการ       
วางแผนการดําเนินงาน/ กิจกรรม/ โครงการตาง ๆ ของสถานศึกษา มาจากการระดมความคิดของผูบริหาร 
ขาราชการและบุคลากรที่เก่ียวของ  สถานศึกษาไดนําแผนปฏิบัติการฯ ประจําปมาใชเปนกรอบ และแนวทางการ
บริหารจัดการ และใชจายงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สําหรับใชในการเรียน การ
สอน  เพื่อดําเนินงานดานสนับสนุน  การเรียน การสอน   ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน  คร ู 
และบุคลากร ชุมชน ตลอดจนใชในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานท่ีกําหนดไว และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดตองวางแผนดําเนินงานตามแผนให
สอดคลองกับปญจปฎิรูปการอาชีวศึกษา  ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดดําเนินงาน ตามนโยบายขางตน  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติ
การดังกลาว จนกระทั่งเสร็จสิ้นการดําเนินงาน  ในปงบประมาณ  2562 

 ดังนั้น  งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ  จึงไดจัดทํารายงาน  สรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อรายงานความกาวหนาของกิจกรรม /
โครงการ  และผลการจัดซื้อ – จัดจาง  วัสดุ  ครุภัณฑ  ตามขอมูลที่ปรากฏในแบบรายงานเลมนี้  งานวางแผน
และงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ  หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานเลมนี้จะเปนประโยชน ในการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ในปงบประมาณ ตอ ๆ ไป 
 
 
 
 
         งานวางแผนและงบประมาณ 
         ฝายแผนงานและความรวมมือ 
            วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ผูบรหิารสถานศึกษา 

 

 
 

 
 

นายสงา  แตเชื้อสาย

ผูอํานวยการวทิยาลัยเทคนิคบุรรีัมย

นายสมชาย  อนิทรปรางค

รองผูอํานวยการฝายบรหิารทรัพยากร

นายธรีชัย  ภูทอง

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมอื

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายวชิาการ

รองผูอํานวยการฝายพัฒนากจิการ

นักเรยีน นักศึกษา



โครงสรางการบริหารวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย
ปงบประมาณ  2562

นายสง่า แต่เชื  อสายคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยฯ

ฝายแผนงานและความรวมมือ
นายธีรชัย  ภูทอง

ฝายบริหารทรัพยากร
นายสมชาย  อินทรปรางค

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ฝายวิชาการ

งานบริหารงานทั วไป
นางสุมาลี วานิชยากร

งานบุคลากร
นายสุทัศน  ทองเกลี้ยง

งานการเงิน
นางแสงจันทร  สุภาเวคิน

งานการบัญชี
นางสุจินดา  ทวีคูณ

งานพัสดุ
นายพรชัย วัฒนครไพบูลย์

งานอาคารสถานที่
นายไพศาล  รักพรา

งานวางแผนและงบประมาณ
นายวิรัช  ขันตยานุกูลกิจ

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นายภาสกรณ  ยอดพุทธ

งานความร่วมมือ
นางนารี อินรัมย์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ
นายอลงกรณ  เลิศปญญา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางพิมพยุภา  ชนะอัยยรัชต

งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ
นางสุมาลี  วานิชยากร

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายธิติศักดิ ์ สันดี

งานครูที่ปรึกษา
นางสาวทัตพิชา  แสงแกว

งานปกครอง
นายอุดม ปักกาสาร

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายเมธี อินทา

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางทัศชพัณณ์ ไชยรงฆ์ศรี

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายพรชัย  เดิมทํารัมย

แผนกวิชา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายกฤษณพล  เรืองไพศาล

งานวัดผลและประเมินผล
นายสุบรรณ บุตรสิงห

งานวิทยบริการและหองสมุด
นางพินิจ  สายสุทธิชัย

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายศุภกร  พิมพภู

งานสื อการเรียนการสอน
นายฐากูร ไชยโคตร

งานทะเบียน
นางศิริรัตน  บุตรสิงห

งานประชาสัมพันธ
นายบุรี  สุขใส

งานศูนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน
นายพิสิฐ  พางาม



นายสุบรรณ  บุตรสิงห 
งานวัดผลและประเมินผล 

 

 

นายสงา  แตเช้ือสาย 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 

นายสมชาย  อินทรปรางค 
รองฝายบริหารทรัพยากร 

นายธีรชัย  ภูทอง 
รองฝายแผนงานและความรวมมือ 

 
รองฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

 
ผูชวยรองฝายวิชาการ 

นางสุมาลี  วานิชยากร 
งานบริหารงานทั่วไป 

นายสุทัศน  ทองเกลี้ยง 
งานบุคลากร 

นางแสงจันท  สุภาเวคิน 
งานการเงิน 

นางสุจินดา  ทวีคูณ 
งานการบัญช ี

นายพรชัย  วัฒนครไพบูลย 
งานพัสด ุ

นายไพศาล  รักพรา 
งานอาคารสถานที ่

นางศิริรัตน  บุตรสิงห 
งานทะเบียน 

นายบุรี  สุขใส 

นายวิรัช  ขันตยานุกูลกิจ 
งานวางแผนและงบประมาณ 

นายภาสกรณ  ยอดพุทธ 
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

นางนารี  อินรัมย 
งานความรวมมือ 

นายอลงกรณ  เลิศปญญา 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

นางพิมพยุภา  ชนะอัยยรัชต 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นางสุมาลี  วานิชยากร 
งานสงเสริมผลิตผล  การคาและประกอบธุรกิจ 

นายธิติศักดิ์  สันด ี
งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 

นางผกากรอง  ใจเอื้อ 
งานครูที่ปรึกษา 

นายอุดม  ปกกาสาร 
งานปกครอง 

นายเมธี  อินทา 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นางทัศชพัณณ  ไชยรงฆศร ี
งานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา 

นายพรชัย เดิมทํารัมย 
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

นายกฤษณพล  เรืองไพศาล 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

นางพินิจ  สายสุทธิชัย 
งานวิทยบริการและหองสมุด 

นายศุภกรณ  พิมพภ ู
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

นายฐากูร  ไชยโคตร 
งานสื่อการเรียนการสอน 

โครงสรางบริหารวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 
ประจําปงบประมาณ 2562 

แผนกวิชา 

นายพิสิฐ  พางาม 
งานศูนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน 



แผนภูมิการบริหารงานฝายแผนงานและความรวมมือ

นายสง่า    แต่เชื  อสาย
ผู ้ อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

นางพิมพ์ยุภา  ชนะอัยยรัชต์
หัวหน้างานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

นา

นางสุมาลี  วานิชยากร
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ

นายวิรัช  ขันตยานุกูลกิจ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายภาสกรณ์  ยอดพุทธ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายอลงกรณ์  เลิศปัญญา
หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ งประดิษฐ์

นางสาวอรุณวรรณ  ปักษา
เจ้าหน้าที งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวปุญญิสา  ทวยศิริกุล
เจ้าหน้าที งานวางแผนและงบประมาณ

และ
เจ้าหน้าที งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นายธีรชัย    ภูทอง
รองผู ้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางนารี  อินรัมย์
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวกาญจนา  ทองแสง
เจ้าหน้าที วิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ งประดิษฐ์

นางสาวกาญจนา  ทองแสง
ทําหน้าที   งานประกันคุณภาพฯ/ศูนย์บ่มเพาะ

นายพิสิฐ  พางาม
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน



แผนภูมิการบริหารงานวางแผนและงบประมาณ 

 
 

 

 

 

นายสงา    แตเช้ือสาย
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

นายธีรชัย    ภูทอง
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ

นายวิรัช    ขันตยานุกูลกิจ
หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ

นางนิภาภัทร    แตเช้ือสาย
ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวปุญญิสา    ทวยศิริกุล
เจาหนาที่งานวางแผนและงบประมาณ



วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรท่ีผลิตและพัฒนากําลังคนอยางมีคุณภาพเพื่อตอบสนอง
ความตองการกําลังคนของประเทศและภาคเอกชน 
 
ภารกิจ 
 จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ 
 
พันธกิจ 

1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหท่ัวถึง ตอเน่ือง เสมอภาค และเปนธรรม 
4. เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ

ฝกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชวีิตของประชาชน 
7. สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ ม่ันคง และกาวหนาในวิชาชีพ 

 
 
 

นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานที่เกี่ยวของกับจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) 

 
1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 

1.1 นโยบายรัฐบาลหลักดานการศึกษา ไดแก 
 นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู 
 4.2 ในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
 4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชน
ทั่วไป มีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทั่วถึง 
  4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
 4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนคน 
 4.7 ทํานุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนใหองคกร ทาง
ศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุข และความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน 



 4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญา
ทองถ่ิน รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน และวัฒนธรรม
สากล 
 4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี 

1.2 นโยบายรัฐบาลที่เก่ียวของดานการศึกษา ไดแก 
 นโยบายที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 

 2.1 การเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น แรงงาน
ตางดาว ยาเสพติด 
 2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมลาของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
 3.1 ในระยะเฉพาะหนาจะเรงสรางโอกาสอาชีพและการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่ เขาสู
ตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรี ผูดอยโอกาสและแรงงานขามชาติท่ีถูกกฎหมาย พรอมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน 
 3.2 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 
 3.6 จัดระเบียบสังคม 
 นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข 
 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข 

 
 นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 6.6 ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย 
 6.8 แกปญหานาทวมในฤดูฝนท้ังท่ีทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพื้นท่ี และปญหา
ขาดแคลนน้าํในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาษีที่
เหมาะสมระหวางน้าํมันตางชนิดและผูใชตางประเภท 
 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให
เขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเร่ิมขับเคลื่อนได
อยางจริงจัง 
 นโยบายท่ี 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
 7.4 เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาค 
และภูมิภาคอาเซียน 
 7.5 ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชน 
สูแหลงแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาท้ังภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม 
 



 8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม 
 8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย 
 นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 
 9.1 ในระยะเฉพาะหนาเรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาโดยให
ความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้าํของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
 9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าํเสีย 
 นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการ 
 
2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 6 ดาน ไดแก 

2.1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
 1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
 2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝงทะเล 
 4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 
 5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 
 6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง ของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
 7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

2.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
 2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรราย
ยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน และพัฒนา SMEs สูสากล 
 4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ 
 5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 



 6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ 
สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
 2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 
 3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 
 4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีด ี
 5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

2.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
 1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
 5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 2) วางระบบบริหารจัดการน้าํใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้าํ เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอยางบูรณาการ 
 3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 6) การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 

2.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม 
 2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
 6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
 7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 
3. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตรหลัก ดังนี ้

ยุทธศาสตรที ่๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
เปาหมาย 

 1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษาและ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 



แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
 3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นท่ีตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน-ชายขอบ 
และแรงงานตางดาว) 
 4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร 
เปนตน 

ยุทธศาสตรที ่๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

เปาหมาย 
 1. กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะ
ดาน 
 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 
 3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม ทาง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที ่๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
เปาหมาย 

 1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จําเปน ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
 2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน-
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรได อยางมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
 4. แหลงเรียนรู สื่อตาราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเขาถึงไดโดยไมจากัดเวลาและสถานท่ี 
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 
 7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 



 1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยาง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 
 2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 
 3. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรที ่๔ การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
เปาหมาย 

 1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
 3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุ บัน  
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

แนวทางการพัฒนา 
 1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
 3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 

ยุทธศาสตรที ่๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย 

 1. คนทุกชวงวัย มีจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
 2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม 
จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 
 1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
 2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ  
ที่เก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เปาหมาย 

 1. โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได 
 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 



 3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชน และพื้นที่ 
 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกตางกัน ของ
ผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 
 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรมสรางขวัญ
กําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
 4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 
 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 
ไดแก 

ยุทธศาสตรที ่1 ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ผลผลิต /ผลลัพธ 

ผู เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง ข้ึน สามารถทองจาและนําสิ่ง ท่ีจําไปฝกคิดวิ เคราะห  
คิดสังเคราะห คิดในเชิงสรางสรรค และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได มีทักษะการทางานรวมกับผูอ่ืน สอดคลองกับทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีจิตสํานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมท้ังสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความ
สามัคคีปรองดอง 

กลยุทธ 
1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผูเรียน ใน

รูปแบบที่หลากหลาย สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ 
1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให

ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.3 สงเสริมการพัฒนาเน้ือหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต สื่อการ

เรียนการสอน ตาราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส 
1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 
1.5 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียงในระบบการศึกษาอยางเขมขน 
ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาคร ูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ 

มีการผลิตครูไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตาม
เกณฑ มีครูประจําชั้นครบทุกหอง และมีครูท่ีจบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังมีคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถ
ใชศักยภาพในการสอนไดอยางเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหนาท่ี 

 



กลยุทธ 
2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย อยางเปนระบบใหสอดคลองกับความตองการ ใน

การจัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา 
2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
2.3 เรงรัดพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการท่ีสอนไมตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น และ

ครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
2.4 สรางขวัญกําลังใจ สรางแรงจูงใจใหกับครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 
 

ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการ ของ
การพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต /ผลลัพธ 
มีการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพิ่ม

จํานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแขงขันไดในระดับสากล ประชาชนไดรับการฝกอาชีพตามความถนัด และความสนใจ รวมท้ังมี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย การใหการรักษาพยาบาล และการพัฒนา
ความเปนศูนยกลางดานการศึกษาของภูมิภาค 

กลยุทธ 
3.1 เรงผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ อาทิ ดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี แพทย และพยาบาล 
3.2 เรงผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3.3 สงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา เรงปรับคานิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพใหแกผูเรียน

ตั้งแตวัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.4 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษอยางตอเน่ืองทุกระดับ 
3.5 เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยสรางเครือขายความ

รวมมือ ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหวางองคกรภายในและตางประเทศ 
3.6 สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเน่ือง
ตลอดชีวิต 

ผลผลิต /ผลลัพธ 
ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

ไดรับการสนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสามารถเรียนรูจาก แหลงเรียนรูได
อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ไดรับการยกระดับคุณภาพในการใหบริการ เด็กพิการและ
ดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมท้ังสามารถเทียบโอนผลการ
เรียนและทักษะประสบการณเพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได 

กลยุทธ 



4.1 ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหแกผูเรียนในทุก
พื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความตองการพิเศษ 

4.2 สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเขาถึงแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับความสนใจ และ
วิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

4.3 เรงสรางความเขมแข็งของระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผลเปนรูปธรรม
อยางกวางขวาง 

4.4 จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา 
4.5 เรงพัฒนาแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพมีความ

หลากหลาย และสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง 
 

ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ 

ผูเรียน สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเขาถึงทรัพยากร 
และระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองคความรูเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน รวมท้ังมีศูนยกลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่
ทันสมยั และระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 

กลยุทธ 
5.1 พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย และไม

ซ้าํซอน ใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
5.2 พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ  

การรายงานผล ของฐานขอมูลโดยเชื่อมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ใหเปนอกภาพ  
เปนปจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสใหผูเรียน สถานศึกษา และ
หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นํามาใชเพิ่มคุณภาพการเรียนรูอยางเปนระบบ 

5.4 จัดหาอุปกรณ /ทรัพยากรพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียนอยางเพียงพอ ทั่วถึง 
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม 
ในการ จัดการศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ 
ระบบบริหารจัดการมีความคลองตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใส และเปน

ที่ยอมรับของผูรับบริการ โครงสรางของกระทรวงไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพโดยการกระจายอํานาจลงไปสู
สวนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมท้ังผูเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพ ในทองถ่ินได 

กลยุทธ 
6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนดาน

คุณธรรม ความโปรงใส ทั้งในระดับสวนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 
6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินใหมีประสิทธิภาพ 



6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสรางอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมล้าํ 
สรางความสมานฉันท และเสริมสรางความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

6.4 เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมท้ังสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

6.5 เสริมสรางภาพลักษณหนวยงานใหเกิดความรวมมือ และสรางเครือขาย/ความเปนภาคีหุนสวน
กับองคกรทั้งภายในและตางประเทศ 

6.6 สงเสริมและขยายผลใหสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความพรอม พัฒนาเปน
สถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ 
 

 
ขอบัญญัติสูความสําเร็จ 

"ยึดหลักธรรมมาภิบาล                 บริหารงานประจํา 
 นําภาพลักษณท่ีดี                       ใชเทคโนโลยีบริหาร 
 ประสานเครือขาย                      ขยายทวิภาคี 
 ยึดหนาท่ีดวยความมุงม่ัน              หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
 เยี่ยมหองเรียนสม่าํเสมอทั่วหนา       พัฒนาบุคลากรสูความสําเร็จ" 
  
  1.  ใชเวลาสวนใหญในสถานศึกษา 
  2.  พัฒนาครูและองคกร 
  3.  เนนสอนระบบทวิภาคี 
  4.  นําสิ่งดีดีสูสังคม 
  5.  เรงระดมเรื่องภาพลักษณ 
  6.  สรางคุณภาพเชิงประจักษสูนักศึกษา 
  7.  พัฒนาโดยใช(นวตักรรม)เทคโนโลยี 
  8.  ตองมีหลักธรรมาภิบาล 
  9.  เนนทํางานประสานชุมชน 
  10. เรงรณรงคสรางเครือขายความรวมมือ 

 

 

 



ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 
 

{  จํานวนนักเรียน นักศึกษาใหม 
ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  มีนักเรียน นักศึกษาใหมท้ังหมด  3,279  คน  ลดลงจาก

ปการศึกษา 2561 จํานวน  48  คน  จํานวนนักเรียน นักศึกษาลดลงคิดเปนรอยละ 1.46 
เมื่อจําแนกนักเรียน นักศึกษาใหมตามระดับการศึกษา  จะแบงเปน 
-  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 1,676  คน คิดเปนรอยละ 51.11 

 -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับจาก ปวช.) จํานวน 700 คน  คิดเปนรอยละ 21.35  
-  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับจาก ม.6) จํานวน 894 คน  คิดเปนรอยละ 27.26 
-  ระดับปริญญาตรี  จํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 0.27 
 
 

จํานวนนักเรยีน นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562 จําแนกตามแผนกวิชา 
 

 
 

 

 

 

 



 

ตารางจํานวนนักเรียน นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562 จําแนกตามแผนกวิชาแตละระดับการศึกษา 
ลําดับ
ที่ 

แผนก ระดับการศึกษา รวม 
(คน) รอยละ ปวช.

(คน) 
ปวส. (รับจากปวช.) 

(คน) 
ปวส. (รับจากม.6) 

(คน) 
ป.ตรี 
(คน) 

1 แผนกวิชาชางยนต 306 81 88 0 475 14.49 
2 แผนกวิชาชางกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 123 83 46 0 252 7.69 
3 แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะและเทคนิค 114 43 37 0 194 5.92 
4 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 145 67 81 0 293 8.94 
5 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 195 84 100 0 379 11.56 
6 แผนกวิชาชางกอสราง 78 10 35 0 123 3.75 
7 แผนกวิชาชางโยธา 87 34 85 0 206 6.28 
8 แผนกวิชาสถาปตยกรรม 72 14 21 0 107 3.26 
9 แผนกวิชาการบัญชี 148 79 135 0 362 11.04 
10 แผนกวิชาการตลาด 37 12 61 0 110 3.35 
11 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 0 46 49 0 95 2.90 
12 แผนกวิชาการเลขานุการ 51 26 37 9 123 3.75 
13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร 178 63 49 0 290 8.84 
14 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 47 26 39 0 112 3.42 
15 แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 9 11 4 0 24 0.73 
16 แผนกวิชาการโรงแรม 86 21 27 0 134 4.09 

รวม 1,676 700 894 9 3,279 100 
รอยละ 51.11 21.35 27.26 0.27 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จํานวนนักเรียน นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562 จําแนกตามประเภทวิชา 
 

 
 

 

การเปรียบเทียบจํานวนนักเรียน นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2559-2562  จําแนกตามระดับการศึกษา 
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ปวช. ปวส. (รับจาก 
ปวช.)

ปวส. (รับจาก 
ม.6)

ป.ตรี รวม

อุตสาหกรรม 1,120 416 493 0 2,029
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 414 226 331 9 980
คหกรรม 56 37 43 0 136
ธุรกิจการทองเที่ยว 86 21 27 0 134
รวม 1,676 700 894 9 3,279

จํา
นว
น 

(คน
)

ระดับการศึกษา
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ปวช. 1,314 1310 1,746 1,676
ปวส. (รับจาก ปวช.) 469 416 654 700
ปวส. (รับจาก ม.6) 638 652 863 894
ป.ตรี 67 54 61 9
รวม 2,488 2,432 3,324 3,279
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ป พ.ศ.



การเปรียบเทียบจํานวนนักเรียน นักศึกษาใหม ทุกระดับการศึกษา 
ปการศึกษา  2559 - 2562   จําแนกตามประเภทวิชา 

        

 
 

หมายเหตุ :  ขอมูลจากงานทะเบียน  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2562 
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ธุรกิจการทองเที่ยว 65 39 53 134
รวม 2,488 2,432 3,324 3,279
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ป พ.ศ.



{ นักเรียน  นักศึกษาทั้งหมด 
ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  มีนักเรียน นักศึกษาท้ังหมด  6,563  คน  เพิ่มข้ึนจาก 

ป 2561 จํานวน 489 คน จํานวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 7.45   
เมื่อจําแนกนักเรียน  นักศึกษาทั้งหมดตามระดับการศึกษา  จะแบงเปน 

          -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3,780 คน  คิดเปนรอยละ 57.60 
          -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (รับจาก ปวช.)  จํานวน 1,222 คน คิดเปนรอยละ 18.62   
          -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (รับจาก ม.6)  จํานวน 1,335 คน  คิดเปนรอยละ 22.76  

-  ระดับปริญญาตรี  จํานวน 67 คน  คิดเปนรอยละ 1.02 
 
 

จํานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2562 จําแนกตามแผนกวิชา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



ตารางจํานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2562  จําแนกตามแผนกวิชาแตละระดับการศึกษา 
 

ลําดับ
ที่ แผนก 

ระดับการศึกษา รวม 
(คน) รอยละ ปวช.

(คน) 
ปวส. (รับจากปวช.) 

(คน) 
ปวส. (รับจากม.6) 

(คน) 
ป.ตรี 
(คน) 

1 แผนกวิชาชางยนต 636 161 146 0 943 14.37 
2 แผนกวิชาชางกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 331 163 121 0 615 9.37 
3 แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะและเทคนิค 196 63 76 0 335 5.10 
4 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 362 102 149 12 625 9.52 
5 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 405 134 131 8 678 10.33 
6 แผนกวิชาชางกอสราง 125 28 68 0 221 3.37 
7 แผนกวิชาชางโยธา 229 74 135 0 438 6.67 
8 แผนกวิชาสถาปตยกรรม 139 21 44 0 204 3.11 
9 แผนกวิชาการบัญชี 402 149 228 0 779 11.87 
10 แผนกวิชาการตลาด 127 18 92 0 237 3.61 
11 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 0 77 85 0 162 2.47 
12 แผนกวิชาการเลขานุการ 136 35 43 28 242 3.69 
13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร 394 120 78 19 611 9.31 
14 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 118 37 64 0 219 3.34 
15 แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 41 14 12 0 67 1.02 
16 แผนกวิชาการโรงแรม 139 26 22 0 187 2.85 

รวม 3,780 1,222 1,494 67 6,563 100 
รอยละ 57.60 18.62 22.76 1.02 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิที่จํานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา  2562 จําแนกตามประเภทวิชา 
 

 
 
 

แผนภูมิการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2559-2562 
จําแนกตามระดับการศึกษา 
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2,000
3,000
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6,000
7,000

ปวช. ปวส. (รับจาก 
ปวช.)

ปวส. (รับจาก 
ม.6)

ป.ตรี รวม

อุตสาหกรรม 2,423 746 870 20 4,059
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 1,059 399 526 47 2,031
คหกรรม 159 51 76 0 286
ธุรกิจการทองเที่ยว 139 26 22 0 187
รวม 3,780 1,222 1,494 67 6,563

จํา
นว
น 

(คน
)

ระดับการศึกษา

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2559 2560 2561 2562
ปวช. 3,209 3,437 3,639 3,780
ปวส. (รับจาก ปวช.) 969 885 997 1,222
ปวส. (รับจาก ม.6) 1,254 1,331 1,335 1,494
ป.ตรี 108 119 103 67
รวม 5,540 5,772 6,074 6,563

จํา
นว
น 

(คน
)

ป พ.ศ.



แผนภูมิการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ทุกระดับการศึกษา  
ปการศึกษา 2559 – 2562  จําแนกตามประเภทวิชา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2559 2560 2561 2562
อุตสาหกรรม 3,454 3497 3,696 4,059
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 1,743 1871 1,967 2,031
คหกรรม 247 280 279 286
ธุรกิจการทองเท่ียว 96 124 132 187
รวม 5,540 5,772 6,074 6,563

จํา
นว
น 

(คน
)

ป พ.ศ.



{  จํานวนผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  มีผูท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา  จํานวน  2,323  คน  

เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2561 จํานวน 186 คน จํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาเพิ่มข้ึน
คิดเปนรอยละ  8.01 

เมื่อจําแนกนักเรียน นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ตามระดับการศึกษา จะแบงเปน 
 -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จํานวน  1,149 คน  คิดเปนรอยละ  49.46 
 -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับจาก ปวช.) จํานวน 584 คน  คิดเปนรอยละ  25.14 
 -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับจาก ม.6) จํานวน  529 คน  คิดเปนรอยละ  22.77 
 -  ระดับปริญญาตรี จํานวน 61 คน  คิดเปนรอยละ  2.63 
 

จํานวนผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา  ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา  2562  จําแนกตามแผนกวิชา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางจํานวนผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 จําแนกตาม 
               แผนกวิชาแตละระดับการศึกษา 

 

ลําดับ
ที่ 

แผนก 
ระดับการศึกษา 

รวม 
(คน) รอยละ ปวช.

(คน) 
ปวส. (รับจากปวช.) 

(คน) 
ปวส. (รับจากม.6) 

(คน) 
ป.ตรี 
(คน) 

1 แผนกวิชาชางยนต 166 85 72 0 323 13.90 
2 แผนกวิชาชางกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 108 82 42 0 232 9.99 
3 แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะและเทคนิค 57 25 9 0 91 3.92 
4 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 120 46 50 12 228 9.81 
5 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 126 60 49 8 243 10.46 
6 แผนกวิชาชางกอสราง 28 18 1 0 47 2.02 
7 แผนกวิชาชางโยธา 70 42 3 0 115 4.95 
8 แผนกวิชาสถาปตยกรรม 34 10 13 0 57 2.45 
9 แผนกวิชาการบัญชี 148 78 117 0 343 14.77 
10 แผนกวิชาการตลาด 41 6 45 0 92 3.96 
11 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 0 34 37 0 71 3.06 
12 แผนกวิชาการเลขานุการ 52 11 17 22 102 4.39 
13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร 107 61 36 19 223 9.60 
14 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 37 16 30 0 83 3.57 
15 แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 22 4 8 0 34 1.46 
16 แผนกวิชาการโรงแรม 33 6 0 0 39 1.68 

รวม 1,149 584 529 61 2,323 100 
รอยละ 49.46 25.14 22.77 2.63 100  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิจํานวนผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562   
                  จําแนกตามประเภทวิชา 

 

 
 
 

แผนภูมิการเปรียบเทียบจํานวนผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 - 2562  
                  จําแนกตามระดับการศึกษา 
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ปวช. ปวส. (รับจาก 
ปวช.)

ปวส. (รับจาก 
ม.6)

ป.ตรี รวม

อุตสาหกรรม 709 368 239 20 1,336
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 348 190 252 41 831
คหกรรม 59 20 38 0 117
ธุรกิจการทองเที่ยว 33 6 0 0 39
รวม 1,149 584 529 61 2,323

จํา
นว
น 

(คน
)

ระดับการศึกษา
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2559 2560 2561 2562
ปวช. 782 1,076 1,091 1,149
ปวส. (รับจาก ปวช.) 500 469 408 584
ปวส. (รับจาก ม.6) 616 668 588 529
ป.ตรี 41 65 50 61
รวม 1,939 2,278 2,137 2,323

จํา
นว
น 

(คน
)

ป พ.ศ.



แผนภูมิการเปรียบเทียบจํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ทุกระดับการศึกษา   
                  ปการศึกษา 2559 – 2562  จําแนกตามประเภทวิชา 

 

 
 

 
หมายเหตุ :  ขอมูลจากงานทะเบียน  ณ  วันที่  10  พฤศจิกายน  2562 
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อุตสาหกรรม 1,288 1,439 1,237 1,336
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 594 708 753 831
คหกรรม 57 101 93 117
ธุรกิจการทองเท่ียว 0 30 54 39
รวม 1,939 2,278 2,137 2,323

จํา
นว
น 

(คน
)

ป พ.ศ.



ขอมูลบุคลากร 
 
 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย มีบุคลากรท้ังหมด 284 คน ลดลงจาก ปการศึกษา 2561  
จํานวน 2 คน จํานวนบุคลากรลดลงจากเดิมคิดเปนรอยละ  0.70  โดยจําแนกบุคลากรตามประเภท  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมยทั้งหมด  ปการศึกษา 2562   
         จําแนกตามประเภท 

 

 
 
 

ผูบริหารสถานศึกษา 
3 (1%)

ขาราชการครู 
101 (36%)

ขาราชการพลเรือน 
1 (0%)

พนักงานราชการ 
8 (3%)ครูผูชวย 

6 (2%)ลูกจางประจํา 
4 (2%)

ลูกจางช่ัวคราว 
55 (19%)

ครูพิเศษสอน 
106 (37%)

อัตรากําลัง 
ปการศึกษา 2562 

 
อัตรากําลังของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมยมีจํานวนทั้งสิ้น  284  คน  ประกอบดวย 

 ผูบริหารสถานศึกษา 3 คน 
 ขาราชการคร ู 101 คน 
 ขาราชการพลเรือน 1 คน 
 พนักงานราชการ 8 คน 
 ครูผูชวย 6 คน 
 ลูกจางประจํา 4 คน 
 ลูกจางชั่วคราว 55 คน 
 ครพูิเศษสอน 106 คน 
      รวม 284 คน 

284 



สรุปจํานวนขาราชการคร ู บุคลากรทางการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2562  (จําแนกตามตําแหนงและวุฒิการศึกษา) 
 

ตําแหนง 

ลูกจางชั่วคราว 
ลูกจางประจํา พนักงาน 

ราชการ 

ขาราชการ 
รวม (คน) รวม 

ท้ังสิ้น 
แมบาน นัก
การฯ ยาม 

เจาหนาท่ี ครูพิเศษ
สอน 

ท.1-5 ครูผูชวย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ผูบริหาร
สถานศึกษา 

                  3 0   3 0 3 

ขาราชการครู               14 5 31 11 25 13 2 0 72 29 101 
ขาราชการ
พลเรือน 

          0 1           0 1 1 

พนักงาน
ราชการ 

        4 4             4 4 8 

ครูผูชวย             2 4         2 4 6 
ลูกจางประจํา       3 1               3 1 4 
ลูกจาง
ชั่วคราว 

16 10 2 27 62 44                 80 81 161 

รวมท้ังสิ้น 16 10 2 27 62 44 3 1 4 4 0 1 2 4 14 5 31 11 28 13 2 0 164 120 284 
วุฒิ
การศึกษา 

                         

ปริญญาเอก                 0 1 1 0   1 1 2 
ปริญญาโท               2 0 21 7 19 9 1 0 43 16 59 
ปริญญาตรี   2 17 62 44   4 4 0 1 2 4 12 5 10 3 8 4 1 0 101 82 183 
ต่าํกวา
ปริญญาตรี 

16 10 0 10   3 1               19 21 40 

รวมท้ังสิ้น 
16 10 2 27 62 44 3 1 4 4 0 1 2 4 14 5 31 11 28 13 2 0 164 120 

284 26 29 106 4 8 1 6 19 42 41 2 284 
161 4 8 1 110 284 



จํานวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  ปการศึกษา 2562  จําแนกตามอันดับ 
                  ผูบริหารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

จํานวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  ปการศึกษา 2562   
จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

หมายเหตุ :  ขอมูลจากงานศูนยขอมูลสารสนเทศ  ณ  วันท่ี  20  พฤศจิกายน  2562 
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ชาย 2 14 31 28 2
หญิง 4 5 11 13 0
รวม 6 19 42 41 2
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อันดับ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ชาย 19 101 43 1
หญิง 21 82 16 1
รวม 40 183 59 2
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ระดับการศึกษา



 



1.  จํานวนนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) จํานวน 5,672                คน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562  (พ.ค. 62 - ก.ย. 62) จํานวน 6,994                คน

2.  ประมาณการรายรับ
ยอดคงเหลือยกมา 11,500,000.00     บาท
คาจัดการเรียนการสอน -                   บาท
คาหนังสือเรียน *4155000 บาท
คาอุปกรณการเรียน  *1911300 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน *3947250 บาท
คาจัดการเรียนการศึกษา 24,000,000.00     บาท
คาเครื่องแบบนักเรียน *3739500 บาท

35,500,000.00    บาท

3.  ประมาณการประเภทรายจาย
คาจางชั่วคราว 12,082,080.00     บาท
คาตอบแทน 8,705,875.00       บาท
คาใชสอย 2,111,505.00       บาท
คาวัสดุ 9,924,240.00       บาท
คาสาธารณูปโภค 2,676,300.00       บาท
คาครุภัณฑ -                   บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                   บาท
คาหนังสือเรียน *4155000 บาท
คาอุปกรณการเรียน *1911300 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน *3947250 บาท
คาจัดการเรียนการศึกษา -                   บาท
คาเครื่องแบบนักเรียน *3739500 บาท

35,500,000.00    บาท

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย
เงินอุดหนุนท่ัวไป  2562

รวม

รวม

หมายเหตุ : * อิงขอมูลป 2561

หมายเหตุ : * อิงขอมูลป 2561



1.  จํานวนนักเรียน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) จํานวน 3,240                         คน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) จํานวน 2,329                         คน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ระดับ ป.ตรี (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) จํานวน 103                           คน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. (พ.ค. 62 - ก.ย. 62) จํานวน 3,891                         คน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ระดับ ปวส. (พ.ค. 62 - ก.ย. 62) จํานวน 2,970                         คน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ระดับ ป.ตรี (พ.ค. 62 - ก.ย. 62) จํานวน 133                           คน

2.  ประมาณการรายรับ
ยอดเงินคงเหลือ  ณ  วันที่  30  กันยายน  2561 -                       บาท
2.1  งบบุคลากร 76,451,971.00        บาท
2.2  งบดําเนินงาน 11,900,000.00        บาท
2.3  งบลงทุน (ครุภัณฑ) 2,500,000.00          บาท
2.4  ที่ดินและสิ่งกอสราง 21,189,400.00        บาท
2.5  คาสาธารณูปโภค 1,200,000.00          บาท

113,241,371.00      บาท

3.  ประมาณการประเภทรายจาย
เงินเดือนและคาจางประจํา 76,451,971.00        บาท
คาตอบแทน 11,900,000.00        บาท
คาใชสอย -                       บาท
คาวัสดุ -                       บาท
คาสาธารณูปโภค 1,200,000.00          บาท
คาครุภัณฑ 2,500,000.00          บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 21,189,400.00        บาท
รายจายอื่น ๆ -                       บาท
-  สํารองจายฉุกเฉิน -                       บาท
-  โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ -                       บาท

113,241,371.00      บาท

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย
เงินงบประมาณ  2562

รวม

รวม



1.  จํานวนนักเรียน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) จํานวน 3,240                    คน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) จํานวน 2,329                    คน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ระดับ ป.ตรี (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) จํานวน 103                       คน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. (พ.ค. 62 - ก.ย. 62) จํานวน 3,891                    คน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ระดับ ปวส. (พ.ค. 62 - ก.ย. 62) จํานวน 2,970                    คน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ระดับ ป.ตรี (พ.ค. 62 - ก.ย. 62) จํานวน 133                       คน

2.  ประมาณการรายรับ
ยอดเงินคงเหลือ  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2561 9,300,000.00          บาท
รายรับท่ีจะเก็บไดจากนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนท่ี 2/2561 3,820,000.00          บาท
รายรับท่ีจะเก็บไดจากนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนท่ี 1/2562 3,800,000.00          บาท
ผลกําไรจากการคา 60,000.00              บาท
ผลผลิตและ/หรือวัสดุสําเร็จรูป 5,000.00                บาท
คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา ปวส.1 160,000.00             บาท
กิจกรรมชมรม บาท
รายรับอื่น ๆ 310,000.00             บาท

17,455,000.00       บาท

3.  ประมาณการประเภทรายจาย
คาจางชั่วคราว 4,343,920.00          บาท
คาตอบแทน 1,454,000.00          บาท
คาใชสอย 229,620.00             บาท
คาวัสดุ 4,984,110.00          บาท
คาสาธารณูปโภค 1,703,350.00          บาท
คาครุภัณฑ 2,400,000.00          บาท
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                       บาท
รายจายอื่น ๆ 
- กิจกรรม ชมรม องคการวิชาชีพ 310,000.00             
-  สํารองจายฉุกเฉิน 2,000,000.00          บาท
-  โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ 30,000.00              บาท

17,455,000.00       บาท

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย
เงินบํารุงการศึกษา  2562

รวม

รวม



เดือน คาบํารุงการศึกษา คาขายผลิตผล คากิจกรรม กําไรจากงานการคา คาขึ้นทะเบียน รวม
ต.ค.-61 7,288,342.00    -             -               -                   -             7,288,342.00     
พ.ย.-61 335,475.00       -             -               -                   335,475.00       
ธ.ค.-61 45,040.00        -             -               -                   45,040.00         
ม.ค.-62 826,095.00       -             -               -                   -             826,095.00       
ก.พ.-62 932,620.00       -             -               -                   -             932,620.00       
มี.ค.-62 1,700,937.14    -             -               -                   -             1,700,937.14     
เม.ย.-62 402,016.00       -             -               -                   -             402,016.00       
พ.ค.-62 8,234,820.00    -             -               -                   -             8,234,820.00     
มิ.ย.-62 399,815.34       -             -               -                   -             399,815.34       
ก.ค.-62 84,820.00        -             -               -                   -             84,820.00         
ส.ค.-62 18,653.86        -             -               -                   -             18,653.86         

141,900.00-       141,900.00-       
ก.ย.-62 112,450.00       -             -               -                   -             112,450.00       

รวม 20,239,184.34  -            -               -                  -             20,239,184.34   

ที่มา  :  งานบัญชี

สรุปรายรับเงินบํารุงการศึกษา  ปงบประมาณ  2562
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย



หมวดรายจาย ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 รวม
คาจางชั่วคราว 505,521.00    560,018.00    572,008.00    575,886.00    534,747.00    531,617.00    590,921.00    641,814.00    623,994.00    623,386.00    633,862.00    640,000.00    7,033,774.00 

11,760.00-     -              11,760.00-     
คาตอบแทน -              11,640.00     29,190.00     35,000.00     53,860.00     29,760.00     37,580.00     -              4,200.00       11,760.00     -              3,280.00       216,270.00    
คาใชสอย 130,015.00    57,098.00     98,033.00     303,648.00    80,567.00     158,899.86    53,046.00     377,439.28    100,332.00    1,035,225.61 61,226.00     101,512.00    2,557,041.75 

50,000.00-     50,000.00-     
คาวัสดุ -              -              50,846.00     71,621.48     483,399.49    50,300.00     -              711,210.31    497,584.63    344,364.34    483,932.05    445,919.99    3,139,178.29 
คาสาธารณูปโภค -              8,278.76       1,214.00       4,624.09       2,070.00       4,339.47       2,906.74       3,076.42       2,153.46       4,172.10       1,000.00       1,000.00       34,835.04     
คาครุภัณฑ -              -              -              1,200,000.00 53,987.94     83,200.00     -              38,000.00     579,400.00    -              508,000.00    932,500.00    3,395,087.94 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง -              -              -              -              -              -              -              -              448,900.00    -              -              448,900.00    
เงินอุดหนุน -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
คาใชจายอุปกรณ -              -              11,984.00     -              -              -              -              -              82,000.00     -              -              141,044.80    235,028.80    
รายจายอื่น ๆ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

รวม 635,536.00     637,034.76     763,275.00     2,190,779.57  1,208,631.43  858,116.33     684,453.74     1,771,540.01  1,889,664.09  2,406,048.05  1,688,020.05  2,265,256.79  16,998,355.82   

ที่มา :  งานบัญชี

สรุปคาใชจายเงินบํารุงการศึกษา  ประจําปงบประมาณ  2562
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย



เดือน งบบุคลากร งบ
ดําเนินงาน

งบลงทุน ดอกเบี้ย
ธนาคาร

พักเงิน
อุดหนุนฯ

คาจัดการเรียน
การสอน

คาหนังสือเรียน คาเคร่ืองแบบ
นักเรียน

คาอุปกรณการ
เรียน

คาเคร่ืองมือ
ประจําตัวนักเรียน

คาใชจาย
กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ

รวม

ต.ค.-61 -        -        -      -          -         -              -            -                -               -               -               -            -                   
พ.ย.-61 -        -        -      -          -         9,437,050.00    -            -                723,051.00    -               1,493,258.00  -            11,653,359.00    
ธ.ค.-61 -        -        -      24,989.97 -         -              -            -                -               -               -               -            24,989.97          
ม.ค.-62 -        -        -      -          -         639,967.00   -            -                309,879.00    -               4,044,450.00  -            4,994,296.00      
ก.พ.-62 -        -        -      -          -         -              -            -                -               -               -               -            -                   
มี.ค.-62 -        -        -      -          -         -              -            -                -               -               -               -            -                   
เม.ย.-62 -        -        -      -          -         -              -            -                -               -               -               -            -                   
พ.ค.-62 -        -        -      -          -         -              -            -                -               -               -               -            -                   
มิ.ย.-62 -        -        -      22,952.03 -         6,715,620.00    -            2,029,050.00  518,535.00    -               1,070,888.00  -            10,357,045.03    
ก.ค.-62 -        -        -      -          -         -              -            -                -               -               -               -            -                   
ส.ค.-62 -        -        -      -          -         -              -            -                -               -               -               -            -                   
ก.ย.-62 -        -        -      -          -         7,092,730.00    -            2,092,950.00  534,865.00    -               1,104,612.00  280,000.00    11,105,157.00    

รวม -       -       -     47,942.00   -        23,885,367.00 -           4,122,000.00 2,086,330.00    -              7,713,208.00    280,000.00   38,134,847.00   

ที่มา  :  งานบัญชี

สรุปรายรับเงินอุดหนุนท่ัวไป - เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

  ปงบประมาณ  2562



หมวดรายจาย ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 รวม
คาจางชั่วคราว -               -               -               -           -            544,460.12  945,888.00  1,127,349.00   748,484.00      748,770.00     1,105,269.00    722,520.00   5,942,740.12    
คาตอบแทน -               -               -               -           -            -                2,431,050.00 -              42,100.00        113,800.00     71,400.00        352,101.00     3,010,451.00    
คาใชสอย -               -               -               -           -            39,160.00    94,931.00    132,640.00    122,858.00      143,256.00     110,998.00       169,966.00   813,809.00      
คาวัสดุ -               -               -               -           -              -            83,318.84     174,577.86    737,100.03      780,165.86     1,019,657.92    485,380.23   3,280,200.74    
คาสาธารณูปโภค -               -               -               -           -            -              1,202.52         520,785.93      70,266.69       928,860.57       67,074.77     1,588,190.48    
คาครุภัณฑ -               -               -               -           -            -            3,390.00     7,700.00       22,000.00        -               -               -             33,090.00        
คาที่ดินและสิ่งกอสราง -               -               -               -           -            -            -            -              -                 -               -               -             -                 
คาใชจายเงินอุดหนุน -               -               -               -           -            -            -            -              -                 -               -               -             -                 
คาใชจายอุปกรณ -               -               -               -           -            -            -            -              -                 -               -               -             -                 
คาหนังสือเรียน -               -               -               -           -              -            -            -              -                 -               -               -             -                 
คาเครื่องแบบนักเรียน -               -               -               -           -              -            -            -              -                 2,029,050.00   2,092,950.00   4,122,000.00    
คาอุปกรณการเรียน -               -               723,051.00     -           309,879.00    -            -            -              -                 518,535.00     534,865.00   2,086,330.00    
คาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียน -               -               1,493,258.00   -           639,967.00    -            -            -              -                 1,070,888.00   1,104,612.00   4,308,725.00    
รายจายอื่น -               -               -               -           -            24,989.97    -            -              -                 -               22,952.03      -             47,942.00        

รวม -                 -                 2,216,309.00    -              949,846.00     608,610.09     3,558,577.84  1,443,469.38    2,193,327.96     5,474,731.55    3,259,137.52   5,529,469.00    25,233,478.34   

สรุปรายจายเงินอุดหนุนท่ัวไป - เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

  ปงบประมาณ  2562



สรุปการใชจายงบประมาณท่ีใชดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป งปม 2562

ต้ังไว ใชจริง ต้ังไว ใชจริง ต้ังไว ใชจริง

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1.1 แผนกชางยนต
1.1.1 โครงการซอมแซมครุภัณฑทางการศึกษา 60,000.00     -           

- จัดหาเกาอี้แลคเชอร
- ซอมไฟสองสวาง

1.2 แผนกชางกลโรงงาน
1.2.1 โครงการปรับปรุงหองพักคร ู 40,000.00     39,999.81   
1.2.2 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร งบ IT
1.3 แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ
1.3.1 โครงการปรับปรุงและซอมแซมระบบไฟฟาภายใน 50,000.00     49,804.22   
1.4 แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
1.4.1 โครงการซอมแซมครุภัณฑ/จัดหาครุภัณฑพัดลม 30,000.00   29,999.59   
1.5 แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
1.5.1 โครงการจัดหาหองเรียนปฏิบัติการวงจรไฟฟา 50,000.00   49,998.96   
1.5.2 โครงการจัดทําหองปฏิบัติการติดตั้งไฟฟาภายในฯ 30,000.00   16,580.00   
1.6 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส
1.6.1 โครงการจัดทําหองปฏิบัติการหุนยนตในงานอุตฯ 70,000.00   -           
1.7 แผนกวิชาชางกอสราง
1.7.1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาและปรับพื้นขัดฯ 86,000.00   86,000.00   
1.7.2 โครงการจัดซ้ือกบไฟฟา 16,000.00   16,000.00   
1.8 แผนกวิชาชางโยธา
1.8.1 โครงการจัดทําหองเรียนปฏิบัติการเขียนแบบฯ 35,000.00   

- เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอ 26,200.00   
- เครื่อง Visual/จอแขวน 8,800.00    

1.9 แผนกวิชาสถาปตยกรรม
1.9.1 โครงการจัดซ้ือพัดลมประจําหองเรียน (18 หอง) งบสวนกลาง

1.10 แผนกวิชาการบัญชี
1.10.1 โครงการจัดซ้ือเครื่องโปรเจคเตอร (2 ตัว) 30,000.00   30,000.00   
1.11 แผนกวิชาเลขานุการ
1.11.1 โครงการซอมแซมครุภัณฑ 80,000.00   65,231.24   
1.12 แผนกวิชาการตลาด
1.12.1 โครงการจัดหาครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ ฯ 38,000.00     38,000.00   

1.12.2 โตะพื้นไมขาเหล็ก 25 ตัว
1.12.3 เกาอี้ 40 ตัว
1.13 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส
1.13.1 โครงการจัดซ้ือเครื่องโปรเจคเตอร (1 ตัว) 15,000.00   15,000.00   
1.14 แผนกวิชาคอมพิวเตอร

รายการ  ใชงบอ่ืน

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งบประมาณ อุดหนุนท่ัวไป

แหลงคาใชจาย

บํารุงการศึกษา



สรุปการใชจายงบประมาณท่ีใชดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป งปม 2562

ต้ังไว ใชจริง ต้ังไว ใชจริง ต้ังไว ใชจริง

รายการ  ใชงบอ่ืน
งบประมาณ อุดหนุนท่ัวไป

แหลงคาใชจาย

บํารุงการศึกษา

1.14.1 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมฯ (2 หอง) 50,000.00   50,000.00   
1.15 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1.15.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาฝาเพดานหองเรียนทฤษฎี 50,000.00   50,000.00   
1.16 แผนกวิชาการโรงแรม
1.16.1 โครงการพัฒนาหองเรียนและหองปฏิบัติการ 20,000.00   19,944.80   
1.17 หมวดวิชาคณิตศาสตร
1.17.1 โครงการเสริมทักษะกระบวนการคณิตศาสตร 14,000.00   14,000.00   
1.18 หมวดวิชาวิทยาศาสตร
1.18.1 โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร 10,000.00   9,999.00    
1.18.2 โครงการโครงงานวิทยาศาสตร 20,000.00   19,997.00   
1.19 หมวดวิชาภาษาไทย
1.19.1 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติที่บูรณาการหลักฯ 10,000.00   10,000.00   
1.20 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
1.20.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นร. นศ. ฯ 10,000.00   10,000.00   
1.20.2 โครงการคายภาษาอังกฤษ 15,000.00   15,000.00   
1.20.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ

- Ep som Projector รุน EB-S 04 15,000.00   15,000.00   
1.21 หมวดวิชาสังคมศึกษา
1.21.1 โครงการตอบปญหาวิชาการประวัติศาสตรชาติไทย 5,000.00    5,000.00    
1.21.2 โครงการธรรมศึกษา 5,000.00    4,910.00    
1.21.3 โครงการตักบาตรพระรับธรรมะยามเชา -           -           
1.21.4 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 5,000.00    5,000.00    

ฝายบริหารทรัพยากร 
1.22 งานบุคลากร
1.22.1 โครงการพัฒนาบุคลากร 40,000.00     40,000.00   
1.22.2 โครงการอาชีวสัมพันธ 15,000.00     15,000.00   
1.23 งานอาคารสถานท่ี
1.23.1 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 500,000.00   45,136.00     1,000,000.00  814,310.24   

- งานกําจัดสิ่งปฏิกูล
- งานปรับปรุงภูมิทัศน
- งานปรับปรุงอาคารสถานที่
- งานซอมบํารุง

1.23.2 โครงการปรับพื้นสนามกีฬาโดมอเนกประสงค 900,000.00   894,244.53   

1.23.3 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 250,000.00   -             

1.23.4 โครงการจัดทําเสาธงชาติ 950,000.00   651,339.36   

1.23.5 โครงการจัดทําเวทีโดมอเนกประสงค 1,200,000.00     -             

1.23.6 โครงการศาลารวมใจ 180,110.00   180,110.00   

1.23.7 โครงการปรับปรุงหองประชุมอินทนิล 300,000.00   -             
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1.24 งานประชาสัมพันธ
1.24.1 โครงการขาวเทคนิคบุรีรัมย 1,500.00    1,500.00    
1.24.2 โครงการจัดรายการสถานทีวิทยุกระจายเสียงฯ 4,000.00    4,000.00    
1.24.3 โครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายไดคืน) 1,000.00    1,000.00    
1.24.4 โครงการวารสารอินทนิลสลับสี 30,000.00   3,000.00    
1.24.5 โครงการปรับปรุงระบบการจายเสียงภายในวิทฯ

- ลําโพงฮอรน 1 ชุด 13,500.00   13,500.00   
1.25 งานทะเบียน

1.25.1 โครงการมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพแกผูสําเร็จฯ 20,000.00   158,633.00   เก็บจาก นศ.

1.25.2 โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา 10,000.00   6,870.00    
1.25.3 โครงการจัดทําชั้นเก็บเอกสาร ประหยัดพื้นที่ฯ 20,000.00   -           
ฝายแผนงานและความรวมมือ 
1.26 งานวางแผนและงบประมาณ
1.26.1 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ปงปม. 2562 4,990.00    4,990.00    
1.26.2 โครงการโรงทานกลวย กลวย เงินบริจาค
1.27 งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
1.27.1 โครงการกําลังคนอาชีวศึกษา V-cop.go.th 10,000.00   10,000.00   
1.27.2 โครงการขอมูลพื้นฐาน 9 ประการ 5,000.00    5,000.00    
1.27.3 โครงการซอมบํารุงระบบเครือขายและคอมฯ งบ IT
1.27.4 โครงการซอมบํารุงระบบกลองวงจรปดภายในฯ งบ IT
1.27.5 โครงการซอมบํารุงระบบเครือขายสํานักงานฯ งบ IT
1.28 งานความรวมมือ
1.28.1 โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา 30,000.00   19,969.60   
1.28.2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ BuriramYouth บันทึกเสนอ

1.28.3 โครงการความรวมมือดานวิชาการกับสถาบันฯ 2,000.00      2,000.00      

1.28.4 โครงการแขงขันหุนยนตกูภัยระดับโลก 2,000,000.00  133,350.00   บันทึกเสนอ

1.28.5 โครงการแลกเปลี่ยนครูฯ ณ ประเทศเยอรมัน บันทึกเสนอ

1.29 งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
1.29.1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยฯ 200,000.00   165,112.80   

1.29.2 โครงการประกวดและนําเสนองานวิจัย พัฒนาฯ 20,000.00   20,000.00   
1.29.3 โครงการพัฒนาและสนับสนุนหุนยนตฯ 120,000.00   120,000.00   

1.29.4 โครงการจัดซ้ือจอคอมพิวเตอร 1 ตัว 3,900.00    3,900.00    
1.30 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1.30.1 โครงการประเมินนิเทศภายในแผนกวิชาฯ 5,000.00    5,000.00    
1.30.2 โครงการประเมินนิเทศภายในงานในฝายตาง ๆ 5,000.00    5,000.00    
1.31 งานสงเสริมผลผลิต การคา และประกอบธุรกิจ
1.31.1 โครงการสงเสริมการรับงานการคาฯ 10,000.00   10,000.00   
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ฝายวิชาการ
1.32 งานวัดผลและประเมินผล
1.32.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน (ติวเตอร) V-net 3,000.00    3,000.00    
1.32.2 โครงการอบรมการใชงานระบบการจัดการเรียน 1,000.00    1,000.00    
1.32.3 โครงการติดตามและประเมินผลการขาดเรียน 1,500.00    1,500.00    
1.32.4 โครงการจัดทําสมุดบันทึกเวลาและประเมินผลการเรียน 25,000.00   25,000.00   
1.33 งานวิทยบริการและหองสมุด
1.33.1 โครงการจัดซ้ือวัสดุซอม สราง หนังสือ 15,000.00   15,000.00   
1.33.2 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 2,000.00    2,000.00    
1.34 งานทวิภาคี
1.34.1 โครงการปฐมนิเทศกอนออกฝกงานและฝกอาชีพ 5,000.00    5,000.00    
1.34.2 โครงการพิธีเชิดชูเกียรติครูฝกและสถานประกอบการฯ 20,000.00   20,000.00   
1.34.3 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําขอมูล DVT 2,500.00    2,500.00    
1.35 งานสื่อการเรียนการสอน
1.35.1 โครงการรปรับปรุงหองประชุมบุรีรายา 10,000.00   10,000.00   
1.35.2 โครงการรปรับปรุงหองอินทนิล 10,000.00   10,000.00   
1.36 งานพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
1.36.1 โครงการแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพฯ 400,000.00   164,622.50   

1.36.2 โครงการพัฒนาคร ูPLC 5,000.00    5,000.00    
1.36.3 โครงการสงเสริมหลักสูตรระยะสั้น 1,000.00    1,000.00    
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1.37 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
1.37.1 โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากร ป 2562 1,000.00    1,000.00    
1.37.2 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือกออก 1,000.00    1,000.00    
1.37.3 โครงการตรวจสุขภาพและตรวจปสสาวะ เงินประกันฯ

1.37.4 โครงการรณรงคเสริมสรางความเขาใจเรื่องเอดส 2,000.00    2,000.00    
1.37.5 โครงการอาหารปลอดภัยค (อย.นอย) 1,000.00    1,000.00    
1.37.6 โครงการจัดหาครุภัณฑประจําหองพยาบาล 

- เครื่องชั่งน้าํหนักดิจิตอลพรอมวัดสวนสูง 7,790.00    7,790.00    
1.38 งานปกครอง
1.38.1 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยและขอมีใบอนุญาต 2,000.00    2,000.00    
1.38.2 โครงการจัดการจราจรภายในสถานศึกษา 10,000.00   9,980.00    
1.38.3 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติ 5,000.00    5,000.00    
1.38.4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นร.นศ.กลุมเสี่ยง 5,000.00    4,955.00    
1.38.5 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหต ุ(ปใหม) งบสวนกลาง

1.38.6 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ(สงกรานต) งบสวนกลาง

1.39 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1.39.1 โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) งบจัดสรร
1.39.2 โครงการศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชน งบจัดสรร
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1.39.3 โครงการจัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน งบจัดสรร
1.39.4 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม 2562 งบจัดสรร
1.39.5 โครงการอาชีวะอาส เทศกาลสงกรานต 2562 งบจัดสรร
1.39.6 โครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษา งบจัดสรร
1.39.7 โครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรีผูตองขัง งบจัดสรร
1.39.8 โครงการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติงมป. 2562 10,000.00   10,000.00   
1.40 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
1.40.1 โครงการแนะแนวสัญจร แนะแนวศึกษาตอฯ 5,000.00    5,000.00    
1.40.2 โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา 8,000.00    6,355.00    
1.40.3 โครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา 5,000.00    5,000.00    
1.40.4 โครงการเปดโลกอาชีพ 61 (Open House) 60,000.00   44,354.50   
1.40.5 โครงการปฐมนิเทศคุณธรรม จริยธรรม นศ.ใหม เก็บจาก นศ.

1.40.6 โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา เก็บจาก นศ.

1.40.7 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบฯ 1,000.00    1,000.00    

1.40.8 โครงการจัดทําบอรดประชาสัมพันธงานแนะแนวฯ งบ กยศ.

1.40.9 โครงการปจฉิมนิเทศผูกูยืมเงินกองทุนใหกูยืม งบ กยศ.

1.40.10 โครงการประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับผูกูยืม งบ กยศ.

1.41 งานครูท่ีปรึกษา
1.41.1 โครงการสรางความเขมแข็งของระบบดูแลผูเรียน งบสวนกลาง

1.41.2 โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน งบสวนกลาง

1.41.3 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา งบสวนกลาง

1.41.4 โครงการเย่ียมบาน เยือนหอ ชะลอความเสี่ยง งบสวนกลาง

1.41.5 โครงการประชุมผูปกครอง นร. นศ. 2562 50,000.00   50,000.00   

1.41.6 โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 1,000.00    1,000.00    

1.41.7 โครงการครูที่ปรึกษาดีเดน 2,000.00    2,000.00    

1.41.8 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5,000.00    5,000.00    

1.41.9 โครงการครูดีในดวงใจ 1,000.00    1,000.00    

1.42 งานกิจกรรม
1.42.1 โครงการกิจกรรม ชมรม องคการวิชาชีพ 310,000.00   310,000.00   

หมายเหตุ : 
จํานวนเงินที่ใชจริง เปนคาวัสดุที่เขียน สผ.1 เทานั้น

-               -               4,736,900.00 2,227,619.89 4,966,890.00 2,546,867.26 รวมท้ังสิ้น



  



โครงการเปดโลกอาชีพ 

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย จัดกิจกรรมโครงการเปดโลกอาชีพ (OPEN HOUSE) ประจําปการศึกษา 2562    
เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษาเขาเยี่ยมชมความพรอมของการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ทางวิชาการ

หองปฏิบัติการเครื่องมือ เครื่องจักร สื่อการเรียนรู ผลงานวิจัย และรับสมัครผูที่สนใจจะศึกษาตอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอาชีวะอาสา ชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป 2562 

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ดําเนินโครงการอาชีวะอาสา ชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป 2562 ระหวางวันท่ี 11 - 17 
เมษายน 2562 ณ ปมนํ้ามัน เอ.บ ีปโตเลียม บานกระสัง ถนนบุรีรัมย - นางรอง ตําบลกระสัง อําเภอเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ประจําปงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย จัดโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจําปงบประมาณ 2562 ระหวาง
วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2562 ในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พิธีไหวครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจําปการศึกษา 2562 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย จัดกิจกรรมวันไหวครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจําปการศึกษา 2562 ใน

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอพระคุณของครูท่ีได
อบรมใหความรูสั่งสอนมา อันเปนการปลูกฝงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



โครงการการปจฉิมนิเทศ ผูสําเร็จการศึกษา  

งานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย จัดการปจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ท่ีจะสําเร็จการศึกษา ณ โดม
อเนกประสงค โดยมีนายสงา แตเชื้อสาย ผูอํานวยการใหเกียรติมาเปนประธานเปดงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การประชุมทางวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน และทักษะ
วิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําปการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 

 

 

 

 

 



  



โครงการตักบาตรพระรับธรรมะยามเชา 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ดําเนินโครงการตักบาตรพระรับธรรมะยามเชา เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา 

มีจิตใจใฝธรรมะ และเปนคนดีของสังคมตอไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการธรรมศึกษา 

การจัดการเรียนการสอน และการสอบธรรมศึกษา ปการศึกษา 2562 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ดําเนินการทดสอบทางการเรียนธรรมศึกษา ระดับสนามสอบ หนวยที่ 6  

สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการหมวดวิชาภาษาไทย 
จัดกิจกรรม วันสุนทรภู 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ  การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการยกยองเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ 
ที่ใหความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเปนอยางด ี

  อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย จัดพิธีมอบโลยกยองเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ใหความรวมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเปนอยางดี ประจําป 2562 ในวันท่ี 24 กันยายน 2562 ณ หองประชุมบุรีรายา 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการทดสอบทางการศึกษา (V-NET) 

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ดําเนินการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปการศึกษา     
ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 

 

 

 

 

 

 

 



  



ประชุมขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 

นายสงา แตเชื้อสาย ผูอํานวยการ พรอมคณะผูบริหาร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย จัดการประชุมขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจงขอมูลขาวสาร ทําความเขาใจเร่ืองตาง ๆ ทบทวนสรุป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อบรมการใชโปรแกรม ศธ ๐๒ ออนไลน 

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย จัดอบรมการใชโปรแกรม ศธ ๐๒ ออนไลน ใหกับขาราชการครูและบุคคลากร
ที่เก่ียวของ ในองคกร ในวันอังคาร ท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ใหกับนักเรียน นักศึกษา ผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2561 

จํานวนทั้งสิ้น 1,794 คน โดยไดรับเกียรติจากนายประเสริฐ บุญเรือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขาวเทคนิคบุรีรัมย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



งานวางแผนและงบประมาณ 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
 

 

 

 



โครงการโรงทานกลวย กลวย 

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย จัดกิจกรรมโรงทาน ทุกวันศุกร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

โครงการจัดทําขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา (www.V - Cop.go.th) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ 

โครงการสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานสงเสริมผลิตผล การคา และประกอบธุรกิจ 

การรับบริการ รับจาง รับจัดทํา ผลิต เพื่อจําหนาย และ 
การรับทดสอบคุณภาพวัสดุกอสราง ใหกับหนวยงานภายนอกตาง ๆ 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  นั้น งานสงเสริมผลิตผล การคา และประกอบธุรกิจ  ไดดําเนินงาน 
เปนปการศึกษา  ซึ่งคาบเก่ียวปการศึกษา 2-2561 และ 1/2562  งานการคาฯ  ไดรับทดสอบวัสดุกอสราง        
ปการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น รวม 766 ชุด มีเงินกําไรสะสมท้ังสิ้น 226,467.05  บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันสี่รอย
หกสิบเจ็ดบาทหาสตางค) 
 

ตัวอยางภาพการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานศูนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน 

วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย เขาศึกษาดูงานการจัดทําโครงการหารายไดระหวางเรียน ณ ศูนยบมเพาะ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย เพื่อศึกษาดูงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 

 



ที่ปรึกษา 
 

1.  นายสงา แตเชื้อสาย  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 
2.  นายธีรชัย   ภูทอง  รองผูอํานวยการฯ  ฝายแผนงานและความรวมมือ 
3.  นายสมชาย อินทรปรางค  รองผูอํานวยการฯ ฝายบริหารทรัพยากร 
4.  นายประดิษฐ โชติไธสง  ผูชวยรองผูอํานวยการฯ  ฝายวิชาการ 

 
 
 

คณะผูจัดทํา 
 

1.  นายวิรัช   ขันตยานุกูลกิจ หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 
2.  นางนิภาภัทร   แตเชื้อสาย    ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 
3.  นางสาวปุญญิสา      ทวยศิริกุล    เจาหนาท่ีงานวางแผนและประมาณ 
4.  นางสาวอรุณวรรณ ปกษา  เจาหนาท่ีงานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
5.  นางสาวกาญจนา   ทองแสง  เจาหนาท่ีงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

 


