


 

 

คำนำ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น

ทิศทางการดำเนินงานสนองตอบต่อการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สู่ยุทธศาสตร์  การ
ปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและยุทธศาสตร์การปฏิบัติของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
ในการใช้เงินรายได้สถานศึกษาและงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้มีมาตรฐานที่สังคมยอมรับ และให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาแห่งชาติ ที่จะมุ่ง
พัฒนาให้มีคุณภาพมีความสามารถเต็มศักยภาพ มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยน้อมนำการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรม ด้านศิลปกรรม 
ด้านคหกรรม  และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจนเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนและดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาและผู้เรียนให้ได้รับผลสัมฤทธิ์ ตามจุดมุ่งหมายของการจัดหลักสูตรและช่วยให้การดำเนินงานด้าน
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาบรรลุตามความมุ่งหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี 

ท้ายนี้  ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จนสำเร็จได้เป็นอย่างดี และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำใปใช้เป็นกรอบแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานในห้วงเวลาดังกล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป 

งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

                                                                              วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
          1 ตุลาคม 2564 
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 - โครงการสัญจร (ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีใน อศจ 6 วิทยาลัย) 68 
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ราชบุรี 
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ (CEC) 
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- โครงการจัดจ้างทำป้ายต้อนรับนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 
- โครงการปรับปรุงห้องนายด้วง 
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- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานการเงิน 
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- โครงการการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านพักข้าราชการเพ่ือรองรับแฟลตใหม่     

4 ชั้น 
- โครงการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือยืดอายุการใช้งานระยะที่ 2 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพข้าราชการ

ครูและครูพิเศษสอนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนรู้” 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือความสำเร็จของงาน” 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนแผนการจัดการ
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู” 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การศึกษาดูงานสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานอาชีวศึกษา” 

- โครงการ “การจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน งานบุคลากร” 
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     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ปีงบประมาณ 2565 – 2569 
- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 
- โครงการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565 
- โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
- โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
- โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคกลาง 
- โครงการพัฒนาศักยภาพครูนักวิจัยนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
- โครงการจัดทำป้ายสำนักงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
- โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
- โครงการการดำเนินงานประกันภายใน SAR 
- โครงการการอบรมสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
- โครงการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 9 ประเภท 
- โครงการจำทำข้อมูลสำหรับงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
- โครงการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย      
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- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน 
- โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
- โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภายในงานความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
- โครงการจัดหาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ 
- โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในงานความร่วมมือ 
- โครงการจัดหาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 
- โครงการเช่าโดเมนเนมสำหรับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
- โครงการเพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณแนวตั้ง อาคาร 7                     

(72 ปีเทคนิคราชบุรี) 
- โครงการเพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณแนวตั้ง อาคาร 5 
- โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน

แผนธุรกิจ 
- โครงการส่งเสริมการทำธุรกิจ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์

การทำธุรกิจ 
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูดความรู้และประสบการณ์สู่การเป็น

ผู้ประกอบการ 
- โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาระดับจังหวัด : อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 
- โครงการติมตามผลการดำเนินธุรกิจของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาหลังเข้า

ร่วมโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการของ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

- โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ การตลาด   
การใช้สื่อและเทคโนโลยียุคดิจิทัลเพื่อผู้เรียน คณะครู และบุคคลภายนอกท่ี
สนใจในการประกอบการธุรกิจออนไลน์ 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในห้องสำนักงาน ตามมาตรฐานการดำเนินงาน
ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

- โครงการการประชุมในระบบเครือข่าย Zoom 
- โครงการจ้างเหมาจัดทำหลังคาบริเวณลานข้างร้านสหการ 
- โครงการจ้างเหมาจัดทำสำนักงานผู้ประกอบการอาชีวศึกษา             

(ศูนย์บ่มเพาะ) 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร ฝ่ายบริหารจำนวน 5 เครื่อง 
- โครงการจัดประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
- โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผล 
- โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารสี-ขาวดำ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
- โครงการเปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (OPEN HOUSE) 
- โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา  
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- โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

- โครงการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ 
- โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา 
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและอบรมคุณธรรม 
- โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
- โครงการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับ นร. ต่ำกว่าเกณฑ์ 
- โครงการจัดทำระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษาเทอม 2/64 
- โครงการจัดทำระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษาเทอม 1/65 
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา (เงินสมาคม) 
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 
- โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา (ภาคเรียนที่ 2/64) 
- โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา (ภาคเรียนที่ 1/65) 
- โครงการสวัสดิการสุขภาพอนามัยนักเรียน นักศึกษา                        

(ซื้อยาและวัสดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาล) 
- โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ของครูและเจ้าหน้าที่  
- โครงการปรับปรุงติดตั้งกล้องวงกรปิดบริเวณศูนย์อาหาร 
- โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 2565 
- โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่นกัเรียนโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน 2565 
- โครงการฝึกอบรมใบขับข่ีปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 2565 
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 2565 
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 

Fixit ถาวร 
- โครงการอาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 
- โครงการอาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 
- โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะเทศกาลสงกรานต์ 2565 
- โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะเทศกาลปีใหม่ 2565 
- โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 
- โครงการอบรมอาชีพ 108 อาชีพ 
- โครงการ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานชมรม TO BE NUMBER ONE 
- โรงการดนตรีในสวน 
- โครงการกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
- โครงการแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE 
- โครงการอบรมสัมมนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานปกครองด้วยระบบ

ออนไลน์ 
- โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องงานปกครอง 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One                  

(งานองค์การนักวิชาชีพ) 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
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- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์พร้อมจอแบบขาตั้ง 
- โครงการจัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ 
- โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
- โครงการจิตอาสา วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- โครงการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
- โครงการอุปกรณ์ส่งเสริมการกีฬา 
- โครงการวันไหว้ครู 
- โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
- โครงการลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2564 
- โครงการกิจกรรมบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
- โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท 
- โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
- โครงการการจัดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา 
- โครงการการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับ อศจ. 
- โครงการการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับภาคและระดับชาติ 
- โครงการการแข่งขันอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 
- โครงการการแข่งขันอาชีวศึกษาภาคกลางเกมส์ 
- โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 
- โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
- โครงการวันลอยกระทง 
- โครงการวันลอยกระทง (จัดทำกระทงใหญ่) 
- โครงการจัดทำอนุสรณ์รุ่น 
ฝ่ายวิชาการ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 
- โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานสำนักงาน 
- โครงการจัดทำกรอบอะคริลิคติดผนังสำหรับใส่ตารางห้องเรียน 
- โครงการนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา        

ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 
- โครงการจัดซื้อตู้เอกสารงานวัดผลฯ 
- โครงการสอบ V-Net 
- โครงการสอบนักธรรม 
- โครงการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพและการ

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. 
และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 

- โครงการอนุมัติผลการเรียน 
- โครงการดำเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 
- โครงการอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 
- โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ CCEFR1 ปีการศึกษา 2564 
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- โครงการความร่วมมือจัดส่งนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 

- โครงการการประชุมสถานประกอบการและผู้ปกครองนักเรยีนนกัศึกษาทวิภาคี 
- โครงการขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่คุณภาพ

มาตรฐาน 
- โครงการการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน 
- โครงการปรับปรุงประตูหน้าแผนกพร้อมเทพ้ืนสองด้าน 
- โครงการซ่อมแซมเครื่อง CNC จำนวน 2 ตัว 
- โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังพร้อมสายแลนด์ภายในห้องเรียนฝึก

ปฏิบัติการแขนกล 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้ากำลังภายในแผนกวิชาช่างเชื่อม

โลหะเพ่ือใช้กับเครื่องเชื่อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
- โครงการจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด (ทดแทนของเดิม) 
- โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกสำหรับใช้งานในห้องเรียน 
- โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีหนังสำหรับใช้ในห้องพักครู 
- โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 11 แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอ้ี 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์สี 
- โครงการจัดซื้อทีวีสี 65 นิ้ว พร้อมติดตั้ง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 3 เครื่อง 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีสำนักงานห้องพักครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 20 ตัว 
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบ

ควบคุมแขนกล 
- โครงการกำจัดเศษวัสดุจากการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงหลังคาด้านหลังแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
- โครงการจัดทำป้ายชื่อสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารคณะวิชาการก่อสร้าง (อาคาร 17) 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกระดานไวท์บอร์ดและบอร์ดแสดงผล

งานหน้าชั้นเรียน 
- โครงการค่าสอนและค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 
- โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
- โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติการวัดประสิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือเทียบเท่า
และการวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหลักสูตรปริญญาตรี 

- โครงการทวนสอบระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
- โครงการจิตอาสาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
- โครงการศึกษาดูงานระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
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- โครงการสัมมนาการเรียนการสอนระหว่างนักศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

- โครงการแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 

- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

- โครงการปฐมนิเทศระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
(ต่อเนื่อง) 

- โครงการสอบวิชาโครงการวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 

- โครงการซ้อมรับปริญญา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 

- โครงการจัดทำคอศ.6 และประกันคุณภาพ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

- โครงการจ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์ตกแต่งศูนย์ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 
- โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียน 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพทึบแสง (เครื่องฉายภาพ 3 มิติ) 
- โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์           

(In Thank Printer) 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์    

จำนวน 20 ชุด 
- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 341 
- โครงการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
- โครงการจัดทำบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์

สารสนเทศห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 บอร์ด ๆ ละ 2000 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ All In One และเก้าอ้ี ห้องเรียน

ต้นแบบ แผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก 
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องพักครูแผนกวิชาการตลาดและ  

ธุรกิจค้าปลีก 
- โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีหนังสำหรับใช้ในห้องพักครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์ 
- โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนแผนกวิชาโลจิสติกส์ 
- โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ระบบ Scanning System 

(เพ่ิมเติม) 
- โครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
- โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการจัดการ        

โลจิสติกศ์และซักพลายเชน 
- โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ในงานแม่บ้านโรงแรม 
- โครงการบาร์เทนเดอร์น้อย (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
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- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานบริการในภัตตาคารและร้านอาหาร
ตามมาตรฐานสากล (ในรูปแบบปกติ หรือออนไลน์) 

- โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
- โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การทอผ้าพ้ืนเมือง 
- โครงการส่งเสริมมาตรฐานทักษะทางวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย 
- โครงการจัดซื้อและจัดหาพัดลมโคจรประจำห้องปฏิบัติการ 
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ศป. 1 ศป. 2 และ ศป.4 
- โครงการจัดกระเช้าของขวัญจำหน่ายในเทศกาลปีใหม่ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตีผสมอาหาร 
- โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา 
- โครงการพัฒนาห้องพักครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
- โครงการเครื่องปริ้นเตอร์ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 
- โครงการตู้กันความชื้น สำหรับเก็บอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ ตู้ 100 ลิตร 

จำนวน 2 ตู้ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอคอมกราฟิก 
- โครงการปรับปรุงอาคารชั่วคราว ด้านหลังอาคารศิลปกรรม ห้อง 

V.1,V.2,V.3 
- โครงการปรับปรุงแท่นตีสี สำหรับรายวิชาภาพพิมพ์ 
- โครงการเปลี่ยนหน้าต่างอาคารศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
- โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร 
- โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบจุ่ม) พร้อมอุปกรณ์ 
- โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท A4 2 เครื่อง 
- โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร 16 แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก 
- โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 5 ชั้น 1 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีสำนักงาน หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (Printer) หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
- โครงการจัดจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

(Self-Access Lanrning Center) 
- โครงการจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านกันแสง ห้องเรียนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีสำนักงาน หมวดวิชาพลานามัย 
- โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีนวมในห้องสมุด 
- โครงการจัดจ้างติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต 
- โครงการจัดจ้างขัดพ้ืนภายในห้องสมุด 
- โครงการจัดจ้างทาสีและเปลี่ยนกระจกที่ชำรุดห้องประชุมลีลาวดี 
- โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
- โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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 ส่วนที่ 1  
บทนำ 

1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายบริการ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิสัยทัศน ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ  เพ่ือเป็นพลัง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค 
 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล  
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง  เสมอภาค  และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ 

ประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 

วิชาชีพ 
 6.   วิจัย สร้างนวัตกรรม  จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน
 7.   ส่งเสริม/พัฒนา  ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  มั่นคง  และก้าวหน้าใน 
วิชาชีพ 

เป้าหมายบริการ 
1. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงาน 
2. การขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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2. ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ                         

ในการพัฒนาประเทศ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
5. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.   การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
2. สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
3. ยกระดับทักษะฝืมืออาชีพ 
4. ผลิตและพัฒนากำลังคน 
5. ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ 
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ 
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

โครงการตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนพัฒนา
การอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2560-2579) 

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 -
2579 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย 
แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา ค่านิยมอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา 
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ 

(ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และการฝึกอบรม
วิชาชีพ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพระยะสั้น และระยะยาว ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาในแต่ละ
ระดับ 
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2. ค่านิยมอาชีวศึกษา 
ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมที่เป็นเป้าหมายหลักในการปลูกฝังที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความร่วมมือ (Collaboration) ความเป็นมืออาชีพ (Professional) 
3. วิสัยทัศน์ 

แผนการพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นความคาดหวังตามเจตนารมณ์
ของการจัดการอาชีวศึกษา ไว้ดังนี้ 

“ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ” 

4. พันธกิจ 
เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ จึงมีภารกิจที่ต้องดำเนินการดังนี้ 
4.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล 
4.2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาธิบาล โดยอาศัยเครือข่ายความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
4.4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษา

และพัฒนาวิชาชีพ 
4.5 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 

5. วัตถุประสงค์ 
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

จัดการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
5.1 เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ 
5.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย 
5.3 เพ่ือนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
5.4 เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา 
5.5 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. เป้าหมายด้านคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 
การพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 มีเป้าหมายเพื่อผลิตและ

พัฒนาผู้เรียน และผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ 
6.1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ

นิสัย และทักษะทางปัญญา 
6.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู ้และการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกับผู ้อื ่น การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
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6.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่
การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

7. ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เพื่อให้แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย จึงได้

กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
7.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 

7.1.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สำคัญได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดี และธำรงรักษาไว้ซึ ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนผ่าน
การอบรมลูกเสือเนตรนารี การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

7.1.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มี
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การจัดการะบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติ
วิธี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันภัยคุมคามรูปแบบใหม่ มีระบบ กลไก และ
มาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกัน และแก้ไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สถานศึกษาปลอดยาเสพติด อบายมุข และ
เหตุทะเลาะวิวาท 

7.1.3 ผู ้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่
สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อัตลักษณ์ และความต้องก าร
ของชุมชน พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพมีงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ มีความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ผู้สำเร็จการศึกษาในกลุ่ม สาขาเป้าหมาย มีงานทำหลังจบการศึกษา และความพึงพอใจของภาค
ผู้ใช้ที่มีต่อสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

7.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายดังนี้ 

 7.2.1 กำลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการ
พัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ มีฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษา ผู้เรียน
อาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกีบผู้เรียนสามัญศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้สำเร็จ
อาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จอาชีวศึกษาตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา
ในสาขากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตรงตามข้อมูลความต้องการกำลังคน อัตราการมีงานทำ การประกอบอาชีพ
อิสระของผู้สำเร็จอาชีวศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐาน
อาชีพ 
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 7.2.2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาทีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับ
ความต้องการตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม
ศึกษาใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครื อข่าย
ความร่วมมือ ระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 7.2.3 การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที ่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคม จำนวนบุคลากร
อาชีวศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และจำนวน
ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

7.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

  7.3.1 กำลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย 4.0 มีตัวชี้วัดที่
สำคัญ ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

  7.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนด้าน
อาชีวศึกษา มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ระดับสูง และความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา 

  7.3.3 หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนา และความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 

7.3.4 การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ สถานประกอบการที่ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และ
ความพึงพอใจในการพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษา 

7.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  7.4.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุ ก

ระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ สัดส่วนผู้เข้า
เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 เทียบกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้า
เรียนหลักสูตรทวิศึกษาเทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปีที่ 1 เทียบกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และอัตราการเพ่ิมขึ้น
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ของผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา หรือ
ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร และรูปแบบดารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยตอบสอนงความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

  7.4.2 ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล ตัวชี ้ว ัดที ่สำคัญ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้ง
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่น ระบบสารสนเทศที่
ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา การ
ติดตามและประเมินผลระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้
อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานอื่นได้ และ
ความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษา 

7.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายดังนี้ 

  7.5.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษาที่ดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

  7.5.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนสถานศึกษาที ่บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำรงชีวิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต 

  7.5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานภายนอกที่ร่วมมือหรือ
สนับสนุนสถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง กับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 
  7.6.1 ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่

สำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสถานศึกษาที่บริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษา 

  7.6.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ และ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งรองรับกับการพัฒนาประเทศ 

  7.6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ 
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  7.6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา ตัวชี้วัดที่สำคัญ 
ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และสถานศึกษาที่ได้ รับการ
ยกระดับคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน 

8. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ความสำเร็จของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลาย

ประการ ได้แก่ สาระสำคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาที่มีความชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุม การมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาของผู้เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบาย 
ระดับปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนัก 
ความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของแผนการอาชีวศึกษา และการนำแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจน 

8.1  แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 
8.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ และพร้อมเข้าร่วม

ในการผลักดันแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์การ และภาคีเครือข่ายในการ
จัดการอาชีวศึกษาเก่ียวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการอาชีวศึกษา 

8.1.2 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 -2579 กับ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

8.1.3 การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
8.1.4 การสร้างช่องทางให้ภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ 
8.2 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการ
อาชีวศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งการประเมินกระบวนการจัดการผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
โดยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเมินการดำเนินงานของสถานศึกษาเอง
ควบคู่ไปกับการประเมินของหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีการกำหนดหลักเกณฑ์การ
ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจนมีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชา 
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3. นโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) 

เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้อง
นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของ
คนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย … “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความม่ันคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที ่อยู ่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การ รักษา และการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
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คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายที่กําหนด 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง

ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
2. การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4. การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปัญหาความม่ันคงที่

สําคัญ 
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

1. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
2. การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
3. การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและ

ทางทะเล 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

1. การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและ

ภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับ 

3. การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ให้มีประสิทธิภาพ 
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4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร ภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ 

1. การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
2. การเสริมสร้างและธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
3. การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร ภาครัฐและที่มิใช่

ภาครัฐ 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

1. การพัฒนากลไกให้พร้อมสําหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 

2. การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
3. การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกล ับไปที ่รากเหง ้าทางเศรษฐก ิจ อ ัตล ักษณ์ ว ัฒนธรรม ประเพณี ว ิถ ีช ีว ิต และจ ุดเด ่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอื่น ๆ นํามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคน
ชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
2. เกษตรปลอดภัย 
3. เกษตรชีวภาพ 
4. เกษตรแปรรูป 
5. เกษตรอัจฉริยะ 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
1. อุตสาหกรรมชีวภาพ 
2. อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
3. อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
4. อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
5. อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
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1. ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
2. ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
3. ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
4. ท่องเที่ยวสําราญทางน้ำ 
5. ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
1. เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
2. สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3. เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
5. รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
1. สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
2. สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
3. สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
4. สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
5. ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย การพัฒนา
ที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มี
ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มี
นิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นัก
คิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
1. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
2. การบูรณาการเรื ่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียนการสอนใน

สถานศึกษา 
3. การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
4. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
5. การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
6. การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
7. การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1. ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
2. ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
3. ช่วงวัยแรงงาน 



 
 

หน้า | - 12 -  
 

4. ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

1. การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
2. การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
4. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ การวางตําแหน่งของ

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
6. การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
7. การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
1. การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
2. การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสําหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
3. การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ ในต่างประเทศให้มาสร้างและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี

1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
2. การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
4. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
5. การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
2. การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3. การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
1. การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
2. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
3. การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
4. การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชา
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทํา เพ่ือ
ส่วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู ่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติ
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สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
1. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
2. ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
3. กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
4. เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ และความริเริ่มสร้างสรรค์ 

มีความปลอดภัยในการทํางาน 
5. สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
6. ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
7. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผู้มีรายได้

น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
8. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
1. พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
2. กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
3. จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อ

สังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
4. ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวาง ระบบและกลไกการ

บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
5. สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
6. การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที ่

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
1. สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
2. การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคมและภาค

ประชาชน 
4. ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
5. สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
6. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ สังคมยุคดิจิทัล 

4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ จัดการตนเอง 
1. ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน การจัดการวางแผนชีวิต 

สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
2. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
4. สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
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5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื ่อนําไปสู ่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในทุกมิติ ทั ้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น การดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนําไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
1. เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 
2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด 
3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลําคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
4. รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
1. เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
2. ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
3. ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข ทั้งระบบ และมี

นโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
4. พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2. มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ของภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
4. พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น เมืองที่เติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง 
1. จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึง

พ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็น เอกภาพ 
2. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี การบริหารจัดการตาม

แผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
3. จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
4. สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื ้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก ทางสถาปัตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
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5. พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

6. เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ ความสามารถในการป้องกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

5. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1. พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ำ ของประเทศ 
2. เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง มูลค่าเพิ่มจากการใช้

น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
3. พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
5. พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ 

ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
2. พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม 
3. จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ 
4. พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกําหนดอนาคต ประเทศ ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทํางานให้มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที ่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสู ่การลด ความเหลื ่อมล้ำและเอื ้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที ่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง สะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 
1. การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ แนวหน้าของภูมิภาค 
2. ภาครัฐมีความเชื ่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกต์ใช้ 
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2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
1. ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
2. ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
3. ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาประเทศ 
1. ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
3. ส่งเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

1. องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ 

1. ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
2. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
2. บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
3. การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบ

ได ้
4. การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ 

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จําเป็น 
1. ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
2. มีกฎหมายเท่าที่จําเป็น 
3. การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
1. บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก ประชาธิปไตย เคารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
2. ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหาความ

จริง 
3. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์

ร่วมกัน 
4. ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน

กระบวนการยุติธรรม 
5. พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน 
 

 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินการ
ให้มีการปฏิรูป ด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้  
 นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
 นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
 นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
 นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
 นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
 นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 
 นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน  ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
 นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่มี
ภารกิจในการจัดและส่งเสริม 
 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ.2555-2569 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 

1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโดย  
 1.1) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
 1.2) ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแลรายบุคคล 
การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมายใน 50 
วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง  
 1.3) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
 1.4) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
 1.5) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนสำคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน และ
ผู้ปกครอง  
 
2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  
 2.1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที ่สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
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 2.2) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม 19 
สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จำนวน 4 แห่ง  
 2.3) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอำเภอในกลุ่มอำเภอชั้นหนึ่ง  
 2.4) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจัด
หลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  
 2.5) มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบาย
รัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาท ิปิโตร
เคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต์ 
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ  
 2.6) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ  
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน เทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills รว่มจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจำ ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ  
 2.7) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท. และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ  
 2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ และ
อาชีวะเทียบโอนประสบการณ 
 2.9) เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (R-radio network) 
 
3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.1) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย 
  - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning  
 Authentic Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/ สถานการณ์
 จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัต ิ
  - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครู รุ่นใหม่ 
 (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 
  - สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกว ิทยาลัย ผ่านการ
 ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล 
  - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั ้ง ตาม
 ความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทำงาน, สูงวัย,  สตรี  
 ฯลฯ 
  - ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียน ก า ร
 สอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการ
 สอน 
  - พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทำวิจัยเพ่ือ
 พัฒนาคุณภาพ 
  - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
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 3.2) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ (Function 
Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริม
ทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย 
เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบน
พื้นฐาน Competency Based Technology Based Green Technology และCreative economy รวมทั้ง
การแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์  อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการ
ป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท 
 3.3) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจำนวนสถานศึกษา English Program 
(EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงานต่างประเทศ/
บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริม การเรียนรู้ภาษา
ประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN 
 
4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 4.1) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่0 Web 
Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
 4.2) ด ้ านงบประมาณ ใช ้ แนวทาง  Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ 
Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย , การ
กระจายอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ 
 
 4.3) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 
 4.4) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั ้งในประเทศและต่างประเทศเพื ่อพัฒนา การจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
  - องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง
 อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 
  - ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
  - องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และUNIVOC ฯลฯ 
  - ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี ่ปุ่น 
 เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 
 
 
 

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ 
โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 

 
หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 

2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะ
ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม 
และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้ง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที ่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั ่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 

3. ปร ั บ ร ื ้ อ แ ละ เปล ี ่ ย นแปลงร ะบบกา รบร ิ ห า รจ ั ด ก า รและพ ัฒนากำล ั ง คนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
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• จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

• ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ ่นและหลักสูตรสถานศึกษา  ตามความ
ต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

• พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

• พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

• จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย  เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 

• ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้น
การมีส ่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเร ียน และผู ้เร ียน หลักสูตรการเรียนรู ้ออนไลน์ เพื ่อส ่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 

• ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ  ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

• พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 

• พัฒนาครูอาชีวศ ึกษาที ่ม ีความร ู ้และความสามารถในทางปฏิบ ัต ิ (Hands – on 
Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

• พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

• พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื ้นที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
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• เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

• ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

• สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ
แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

• สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

• พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

• ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

• ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได้ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

• ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

• ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน  โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
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• สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

• พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  ให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปองค์การ 

• สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้
อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

• จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

• ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 สาระสำคัญของกรอบรูปแบบและเค้าโครงเบื ้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 จะสอดรับกับ                 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติใน
ช่วงเวลา 5 ปี โดยรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
 ส่วนที่ 2 การประเมินสถานะของประเทศ 
 ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 
วิสัยทัศน์ 

“สู่ความม่ันคง  ม่ังคั่ง   และยั่งยืน” 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
 ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งหมายสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่
มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานนะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลง              
ต่าง ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่อง             
จากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที ่น้อมนำและประยุกต์ใช้                    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึด                 
หลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศ
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ทางการพัฒนาที ่มุ ่งสู ่การเปลี ่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที ่มีรายได้สูง มีความมั ่นคง และยั ่งยืน               
สังคมท่ีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 2 .  การกำหนดตำแหน่ งทา งย ุ ทธศาสตร ์ ของประ เทศ ( Country Strategic Positioning)                             
เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดทำขึ้น  ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่ มีการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ
(Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 
   1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง                      
มีคุณภาพ 
   3. การลดความเลื่อมล้ำในสังคม 
   4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ มีจำนวน 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ำในสังคม 
   3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
   6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล                   
ในสังคมไทย 
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื ่อปวงชน (Education for All)  หลักการจัดการศึกษา                 
เพื ่อความเท่าเทียมและทั ่วถึง ( Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy ) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education)  อีกทั้งยึดตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)  ประเด็นภายในประเทศ (Local 
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lssues)  อาทิ  คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเลื่อมล้ำของ
การกระจายรายได้ และวิกฤตด้านสิ ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ (Nationnal Strategy) มาเป็น                 
กรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 
วิสัยทัศน์ 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  มีเป้าหมาย  ดังนี้ 

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  
2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที ่มีความเชี่ ยวชาญและ             

เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม ทาง

เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                         
มีเป้าหมาย ดังนี้ 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย  และทักษะคุณลักษณะที่จำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม / กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย 
ดังนี้  
  4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกวัย 

4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพ่ือ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 5 : การจัดการศึกษาเพื ่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม                        
มีเป้าหมาย  ดังนี้ 

5.1 คนทุกช่วงวัย  มีจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด                 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน                 
และสามารถตรวจสอบได้  

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที ่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ                     
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 

6.5 ระบบบริหารงานบุคลากรของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล                
ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคตซึ่ง
ตอบสนองความต้องการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งหวังให้มี
การผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและมีสมรรถนะ                          
ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองในด้านคุณภาพ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศที่มุ ่งหวังให้กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนา
ในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและ
สภาพพ้ืนที่ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษามุ่งหวังให้คนไทย
ได้รับโอกาสในการเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ ่งตอบสนองการพัฒนา                    
ในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียมและด้านประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการ                 
สูญเปล่าและมีความคล่องตัวซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า | - 28 -  
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
 

ปรัชญา 

 ฝีมือเจนจัด เคร่งครัดคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ 
 

วิสัยทัศน ์

 มุ่งผลิตและพัฒนาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ  

 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 
 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
 3. ส่งเสริมการผลิตโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นระบบ 
  4. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 
 5. พัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ ์

 1. เพ่ิมขีดความสามารถของผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับการประกอบอาชีพในศตวรรษท่ี 21  
 2. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต จิตอาสา ความรู้เท่าทัน 
              สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างแรงงานและผู้ประกอบการที่มี 
     คุณภาพ 
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาชีพและวิชาการแก่ชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยให้บริการซ่อมสร้าง  
    ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างอาชีพแก่ชุมชน  
 4. สร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ในการพัฒนา 
    รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการใช้ 
    ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน  
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้วงจร PDCA แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
     ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งของการจัดการสถานศึกษาให้เป็นที่พ่ึงของ 
     ชุมชนและประเทศได้  
 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    และการจัดการเรียนรู้  
 7. พัฒนาคุณภาพของโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ทัง้ของครูและผู้เรียน โดย 
     บูรณาการการเรียนการสอนกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน  
 8. ทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลแบบฐานสมรรถนะ ในด้านการวิเคราะห์กรอบ 
    อัตรากำลัง  การพัฒนาฝึกอบรม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับการ 
    เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ  
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ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยฯ 
  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2481  มีชื่อเดิมว่า  โรงเรียนช่างไม้
ราชบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี  ปีการศึกษา  2482  ได้ย้ายไปปลูกในที่ราชพัสดุ ซึ่งเดิม
ติดกับโรงงานสุรา จงัหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2496 ได้ย้ายมาอยู่ในที่ดินของกองลูกเสือป่าและสนามบิน  อัน
เป็นตำบลที่อยู่ปัจจุบันคือ  เลขท่ี  433  ถนนศรีสุริยวงศ์  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000 
 ปี  พ.ศ.  2503  ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการผลิตช่างฝีมือขององค์การ  ส.ป.อ. 
 ปี  พ.ศ.  2510  ได้เข้าโครงการเงินกู้เพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา ดำเนินการสอนประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม  6  สาขา 
 ปี  พ.ศ.  2513  ได้เปิดสอนประเภทวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ 
 ปี  พ.ศ.  2519  ได้เปิดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม และศิลปกรรม 
 ปี  พ.ศ.  2542 - จนถึงปัจจุบัน  วิทยาลัยดำเนินการสอนในระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  รวมทั้งสิ้น  24  
สาขาวิชา  คือ  ช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน  เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต ช่างเขียนแบบเครื่องมือกล  
ช่างเชื่อมและโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างก่อสร้าง  ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม คหกรรม ผ้าและ
เครื่องแต่งกาย  อาหารและโภชนาการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว การบัญชี การเลขานุการ การตลาด  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ วิจิตรศิลป์  ออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลปกรรม
เซรามิก 
 
สีประจำสถาบันการศึกษา 
        น้ำเงิน  ให้ความรู้สึกสงบ  สุขุม  สุภาพ  หนักแน่น  เคร่ง  ขรึม  เอาการเอางาน  ละเอียด  รอบคอบ   
สง่างาม  มีศักดิ์ศรี  สูงศักดิ์  เป็นระเบียบเรียบร้อย  และถ่อมตน 
        ขาว  ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์  สะอาด  สดใส  ปราศจากมลทิน  ด้วยคุณสมบัติและความรู้สึกของสีทั้งสองนี้
เอง  จึงเป็นที่มาของ  สีน้ำเงิน – ขาว  สีประจำสถาบันของพวกเรา  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
 
พระพุทธรูปปางลีลาประจำสถานศึกษา 
 
     พระพุทธรูปองค์นี้  นับเป็นศูนย์รวมและที่พ่ึงพาทางจิตใจของนักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากร 
           ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเสมอมา ทุกครั้งที่มีการสัญจรเข้าออกวิทยาลัยฯ และช่วงกิจกรรมเข้าแถว     
             เราจะพึงน้อม บูชาด้วยความเคารพ  เพ่ือความเป็นสิริมงคล  โดยพระพุทธรูปปางนี้  บ้างก็เรียกว่า                                       
                  ลีลา  บ้างก็เรียกปางออกพรรษา ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์  พุทธลักษณะอยู่ในพระอิริยาบถยืน 
                   ยกส้นพระบาทขวาขึ้นสูงจากฐานดอกบัวในอิริยาบถจะก้าวเพ่ือทรงดำเนินไปข้างหน้า  แสดง 
                   ถึงความเจริญก้าวหน้า  และ  ก้าวไปอย่างมั่นคง   พระหัตถ์ขวาห้อยเสมอพระองค์  พระหัตถ์ 
                   ซ้ายยกข้ึนจีบ   ในท่าแสดงพระธรรมเทศนา เสมอกับพระอุระ  นับเป็นพระพุทธรูปที่มี 
                   พุทธลักษณะสง่างาม   และมีความศักดิ์สิทธิ์  ด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณยิ่งนัก                                                                       
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ตำนานพระพุทธรูปปางลีลา 
 
  เมื่อพระบรมศาสดา  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ครั้งหนึ่งทรงเคย เสด็จขึ้นไปประทับ
พรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรด พระพุทธมารดา ครั้งเมื่อถึงวันออกพรรษา พระองค์
ได้เสด็จจากสวรรค์ดาวดึงส์มาสู่โลกมนุษย์ด้วยบันไดแก้วมณีชัย ท่ามกลางเหล่าเทพยดาในหมื่นจักรวาล โดย
บันไดทองสุวรรณไมย ในเบื้องขวาอยู่พรหม เป็นอันมากลงมาสู่ประตูเมืองสังกัสสะนคร เมื่อพระพุทธองค์ทรง
เสด็จลงจากดาวดึงส์  โดย   
              บันไดแก้วลงมาถึงเชิงบันได มหาชนทั้งหลายเมื่อได้เห็นพระสิริโฉมของพระองค์ ประกอบกับ
ได้เห็นลีลาการเสด็จลงมาจากสรวงสรรค์ในท่ามกลางเหล่าเทพยดาและพรหมเป็นจำนวนมาก ณ ขณะนั้นงาม
จับใจอย่างไม่เคยคิดเคยเห็นมาก่อน เหล่าหมู่มหาชนก็พากันลิงโลดแซ่ซ้องสาธุการ กันเสียงดังสนั่นหวั่นไหว   
ด้วยความปลื้มปิติใจเป็นอันมาก ในขณะนั้นเองพระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเปี่ยมล้น
ด้วยพระทัย  พระมหากรุณาธิคุณจึงได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท  เมื่อจบเทศนานัยมานุสรณ์ ใน
ครั้งนี้ต่างก็ได้บรรลุอริยมรรค  อริยผลตั้งแต่เบี้องต้นและเบื้องปลายตามอริยอุปนิสัยที่ได้สั่งสมกันมา จึงเป็น
มูลเหตุให้พุทธบริษัทได้สรต้งพระพุทธรูปปางลีลา  และแบบพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรีแห่งนี้  ได้มีการจำลองพุทธลักษณะมาจาก พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
  หลังจากได้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปแล้วต่อมาได้มีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐ์ฐานยัง
แท่นที่ประทับบริเวณด้านหน้าตึกอำนวยการ และได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงขึ้น ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2531 ใน
สมัย นายอำนาจ สวัสดิ์วงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ สมัยนั้น 
 

องค์พระวิษณุกรรมเทวานุสรณ์สำคัญ คู่วิทยาลัยฯ 
 
  องค์เทวรูปพระวรกายสีดำทั้งองค์ ประทับยืนเด่นเป็นสง่าท่ามกลางบริเวณเกาะกลางสระน้ำนี้
นักเรียน  นักศึกษาต้องยกมือไหว้  เพ่ือความเป็นสิริมงคล และหลายครั้งที่นักเรียน นักศึกษาผู้ที่ให้ความเคารพ  
นำพวงมาลัยดอกดาวเรือง  และเครื่องสักการบูชาทั้งหลายมาถวาย เทวรูปที่กำลังกล่าวถึงอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือ  
“องค์พระวิษณุกรรม” ประจำสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
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ประวัติองค์พระวิษณุกรรม 
 

  พระวิษณุกรรมเป็นเทพยดานายช่างใหญ่แห่งสรวงสวรรค์ มีพระวรกายเป็นสีเขียวมรกต ที่
เศียรสวมมงกุฎยอดทรงระฆัง  แสดงถึงปฏิภาณไหวพริบที่เฉียบแหลมา  ที่หัตถ์ขวาทรงจอบสำหรับการขุด
วางรากฐาน   สถาบันการศึกษาของช่าง    หัตถ์ซ้ายทรงถือลูกดิ่ง    สำหรับวัดความเที่ยงตรงทั่ว ๆ ไป   
พระวิษณกุรรมในปางท่ายืน  แบบที่ปรากฏในสถานศึกษาแห่งนี้  โดยนิยมสร้างไว้ที่เปิดสอนเกี่ยวกับงานช่างไม้  
ช่างก่อสร้าง   ที่หัตถ์ขวาทรงไม้วัด  หัตถ์ซ้ายทรงฟันเฟื่องแห่งการขับเคลื่อน และลูกดิ่ง  นิยมเขียน 
หรือปั้นแบบไม่สวมเสื้อ  เพียงแค่ทรงผ้านุ่งสนับเพลารัดเข็มขัด  ประดับทรง 
พระกรกรองพระศอ  สวมสังวาลคล้องพาดผ่านพระองค์และทรงกำไลข้อพระหัตถ์ 
และข้อพระบาทเท่านั้น 
 ศิษย์ทั้งหลายที่ศึกษาในสถาบันช่างไม้  รวมไปถึงวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
ถือเอารูปปั้นเทวรูปองค์พระวิษณุกรรม  นี้เป็นบรมครู หรือพ่อครู หรือองค์พ่อแห่งช่าง   
และศิลปะวิทยาการทั้งหลาย  ทุกคนที่เป็นศิษย์ต่างแสดงความเคารพ  กตัญญูกตเวที 
ด้วยรำลึกถึงพระคุณครู  และยังถือเป็นตัวแทนแห่งครูบาอาจารย์ทุกคน 
 ดังนั้นผู้เจริญด้วยศิลปะวิทยาการ  ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในชีวิต 
การงานจึงนิยมให้ความเคารพบูชาเพ่ือให้ประกอบกิจกรรมทางด้านงานช่าง และ 
ศิลปะวิทยการ  เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบริวารสืบไปสำหรับองค์พระวิษณุกรรม   
ประจำสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนั้น  ได้มีพิธีอัญเชิญท่านขึ้นประดิษฐ์ฐาน 
ยังแท่นที่ประทับอย่างยิ่งใหญ่   เมื่อวันที่  16  เมษายน  2518  ในสมัยของ 
ท่านอาจารย์ใหญ่สนั่น  จียังศุวัต  องค์พระวิษณุกรรมประจำสถานศึกษาวิทยาลัย 
เทคนิคราชบุรี  นับว่ามีความศักดิ์สิทธิ์  เป็นที่น่าเลื่อมใส  และเคารพบูชาของเหล่า 
นักเรียน  นักศึกษา  และครูอาจารย์เป็นอย่างมาก  อีกท้ังท่านยังคุ้มครองปกปักรักษา 
วิทยาลัยแห่งนี้  และศิษย์ที่ประพฤติตนในแบบอย่างแนวทางที่ดี 
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 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  
 
  ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  มีเนื้อท่ีประมาณ  61  ไร่  2  งาน  14  ตารางวา  มีอาคาร
หลักและอาคารประกอบ  ดังนี้ 
1.  อาคารอำนวยการ 12. โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 1 22. อาคารเรียน  5 
2. อาคารงานสวัสดิการพยาบาล/
กิจกรรม 

13. โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 2        (คณะวิชาพ้ืนฐาน) 

3.  อาคารสมาคมครูและผู้ปกครอง 14. โรงฝึกงานช่างกลโรงงาน 23.  อาคารเรียน 3   
4.  อาคารแนะแนวอาชีพ         (คณะบริหารธุรกิจ) 
5.  อาคารพัสดุและเอกสารการพิมพ์ 15. อาคารแผนกวิชาเทคนิคการผลิต 24. อาคารแผนกวิชาคหกรรม 
6.  อาคารเอนกประสงค์  (โรงอาหาร) 16. อาคารแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 25. อาคารแผนกวิชา

ศิลปกรรม  1 
7.  อาคารจิตรภักดี  รศ.  222 17. อาคารแผนกวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
26. อาคารแผนกวิชา
ศิลปกรรม  2 

8.  อาคารหอประชุมเล็ก / โดมเก่า 18. อาคารแผนกวิชาสถาปัตยกรรม 27. อาคารเซรามิก 
9.  อาคารทวารวดี  (หอสมุด) 19. อาคารแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 28. อาคารทอผ้า 
10.  อาคารเรียน  2 20. อาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 29. อาคาร  72  ปี 
11. อาคารงานอาคารสถานที่ 21. อาคารแผนกวิชาช่างก่อสร้าง      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
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แผนผังอาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
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ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ     
ข้าราชการ                รวม  111  คน                      (ข้าราชการครู  และข้าราชการพลเรือน) 
      

ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายสมพงษ ์ พนมชัย ป.เอก  ผู้อำนวยการ 
2. นายชุมพล   คำเทียน ป.โท  รองผู้อำนวยการ 
3. นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน ์ ป.โท  รองผู้อำนวยการ 
4. นายฐิติ ขันธวิธิพร ป.ตร ี  รองผู้อำนวยการ 
5. นายบรรเจดิ คุ้มมณ ี ป.ตร ี  รองผู้อำนวยการ 
6. นางวนัดดา สุวรรณเกษ ป.ตร ี  หน.งานบริหารงานท่ัวไป 
7. นางเยาวพา นาคพันธุ ์ ป.โท การบัญชี หน.แผนกวิชาการบญัช ี
8. น.ส.พจนีย ์ เกตุทอง ป.โท การบัญชี หน.งานบัญชี 
9. น.ส.ศิริกาญจน ์ บุญใส ป.ตร ี การบัญชี  
10. นายสมาน สืบนุช ป.โท การบัญชี  
11. นางบุบผา วินิจฉัยกุล ป.โท การเลขานุการ หน.งานบุคลากร 
12. นางกลุรภัส หลวงเทพ ป.ตร ี การเลขานุการ หน.แผนกวิชาการเลขานุการ 
13. นางภมาพร พุทธิกีฏกวีวงศ์ ป.ตร ี การตลาด  
14. นางศรัญญา สวัสดิม์งคล ป.โท การตลาด หน.งานแนะแนว 
15. นางจามีกร คำเทียน ป.โท การตลาด หน.แผนกวิชาการตลาดและ

ธุรกิจค้าปลีก 
16. นายชาตรี ปันนาผล ป.โท การตลาด หน.งานการเงิน 
17. น.ส.ชลขวัญ แสงเทียน ป.ตร ี การตลาด  
18. นางจันทนา สกูลคง ป.โท คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
19. นางบุษกร คำเปลว ป.โท คอมพิวเตอร์ธุรกจิ หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
20. นางภัคนิภา ธิติเวสส ์ ป.ตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
21. น.ส.ญาณศิา หงษท์อง ป.ตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
22. น.ส.วัลย์ลิกา อินทร์คำ ป.โท คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
23. นายเฉลิมชัย งามทรัพย ์ ป.ตร ี การจัดการโลจิสติกส ์ หน.แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
24. นายธนวัฒน์ แกล้วทนงค์ ป.ตร ี การจัดการโลจิสติกส ์ หน.งานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
25. นางกิจจิญา อึ่งทอง ป.โท การโรงแรม หน.แผนกวิชาการโรงแรม 
26. น.ส.ชนานาถ เต็มธนัน ป.ตร ี การโรงแรม หน.งานวัดผล 
27. น.ส.รัชดาภรณ ์ ตันติกำธน ป.ตร ี การโรงแรม หน.งานความร่วมมือฯ 
28. นายภูริพัฒน์ สกูลคง ป.โท ช่างไฟฟ้ากำลัง หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
29. ว่าท่ี ร.ต.ภานุพล ปิ่นรารัยนนท์ ป.โท ช่างไฟฟ้ากำลัง หน.หมวดอนุรักษ์พลังงาน 
30. นายปรีชา หลวงปลัด ป.ตร ี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
31. นายอาคม จันทร์กระจ่าง ป.ตร ี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
32. นายประเสริฐ เตชะเทียนวิจติร ป.ตร ี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
33. น.ส.ปราณ ี มงคลสัจจา ป.ตร ี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
34. นางรักษิณากัญญ ์ เบญญาบณุาพจน ์ ป.โท ช่างไฟฟ้ากำลัง  
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ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
35. นายธน ู แสงอุทัย ป.โท ช่างไฟฟ้ากำลัง  
36. นายภูมิพัฒน ์ แป้งใส ป.ตร ี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
37. นายชัยวัฒน์ พูลสวัสดิ ์ ป.ตร ี ช่างไฟฟ้ากำลัง หน.ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 
38. นายเจริญศักดิ ์ มีแก้ว ป.โท ช่างไฟฟ้ากำลัง  
39. นายรัฐภพ อรุณสริิรตัน ์ ป.ตร ี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
40. นายธีระศักดิ ์ ฉวีศักดิ์ ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
41. นายวิโรจน ์ กิตติวรปรีดา ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ หน.งานสื่อการเรียนการสอน 
42. นายคมกฤช ขำยัง ป.เอก ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ หน.งานวิจัยฯ 
43. นายภัทร ทองสามส ี ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
44. นายปัญญา ฉัยยะ ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
45. นายหาญ เพ็ญแสง ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
46. นายอาณัต ิ ทองมั่น ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ หน.งานทะเบียน 
47. นายสุรศักดิ ์ สุภาสุธากุล ป.ตร ี ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ หน.ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และหน.แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส ์

48. นางกาญจนา กู้สุจรติ ป.ตร ี ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
49. นายเดชา ลาภนิมติรชัย ป.ตร ี ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
50. น.ส.ภาวิณ ี ปานันตา ป.ตร ี ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
51. นายสมบูรณ ์ ชุนหชัย ป.โท ช่างยนต์ หน.งานพัสด ุ
52. นายธนาศักดิ ์ กู้สุจรติ ป.โท ช่างยนต์ หน.แผนกวิชาช่างยนต ์
53. นายศุภชัย ยะภูมินทร ์ ป.ตร ี ช่างยนต์ หน.งานทวิภาค ี
54. นายวิศณ ุ ทองเฝือ ป.ตร ี ช่างยนต์  
55. นายอุดมพงษ ์ โกศลธนทรัพย ์ ป.ตร ี ช่างยนต์  
56. นายคมสัน ชะตารุ่ง ป.ตร ี ช่างยนต์  
57. นายคำนวณ ดำเนินคณุากร ป.ตร ี ช่างยนต์  
58. นายบุญเลิศ พวงมาลา ป.ตร ี ช่างยนต์ หน.งานโครงการพิเศษ 
59. นายเสกสรร  เปรมบำรุง ป.โท ช่างยนต์  
60. น.ส.ไม้ทอง เกิดกิ่ง ป.ตร ี ช่างก่อสร้าง หน.แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
61. นายทราวุธ ช่วยดำรงค ์ ป.โท ช่างก่อสร้าง  
62. นายวิโรจน ์ ก้าวกิจประเสริฐ ป.ตร ี ช่างก่อสร้าง  
63. นายชัยณรงค ์ ประดับนาค ป.ตร ี ช่างก่อสร้าง  
64. นายวินัย รุ่งถิ่น ป.ตร ี ช่างก่อสร้าง  
65. น.ส.สุมนสัยา ชวนชิด ป.ตร ี ช่างก่อสร้าง  
66. นายไชยศิร ิ ทองอุทัย ป.ตร ี เทคนิคสถาปัตยกรรม  
67. นายสมพงษ ์ วงษ์วิไล ป.ตร ี เทคนิคสถาปัตยกรรม หน.งานพัฒนาหลักสตูรฯ และ

หน.แผนกวิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

68. นายณรงค์ศักดิ ์ บุญช่วย ปทส. ช่างกลโรงงาน หน.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
69. นางสาวนิศาชล จันทร์ทอง ป.ตร ี ช่างกลโรงงาน  
70. นายสมฤกษ์ อินทร์เจริญ ป.โท ช่างกลโรงงาน หน.แผนกวิชาเทคนิค

อุตสาหกรรม 
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ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
71. นายมานนท ์ กองแดง ป.ตร ี ช่างกลโรงงาน  
72. น.ส.สิรินาถ อินโอภาส ป.ตร ี ช่างกลโรงงาน  
73. นายสมบัต ิ ทองศรีสมบูรณ ์ ป.ตร ี ช่างกลโรงงาน  
74. นายวิจิตร ชัยมงคลมณ ี ป.ตร ี เทคนิคการผลิต หน.แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 
75. นายกิตติศักดิ ์ เฮงเส็ง ป.ตร ี เทคนิคการผลิต  
76. นายมรุต บุญเชิด ป.ตร ี เทคนิคการผลิต  
77. นายชาญณรงค ์ สวนพาณิชย ์ ป.ตร ี ช่างเชื่อม หน.แผนกวิชาช่างเชื่อม 
78. นายสุริยนต ์ ฉิ่งแก้ว ป.โท ช่างเชื่อม  
79. จ.ส.อ.อนันต์เดช ประพันธ์พจน ์ ป.โท ช่างเชื่อม หน.งานอาคารสถานท่ี 
80. ว่าที่ ร.ต.วัชระ แป้นขอม ป.ตร ี ช่างเชื่อม หน.งานปกครอง 
81. นายวชิราวุธ หมอทรัพย ์ ป.ตร ี ช่างเชื่อม  
82. นายชาตรี ศรีวิเชียร ป.โท เขียนแบบเครื่องกล หน.แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 
83. น.ส.ญาณ ี กลั่นภูมิศร ี ป.ตร ี เขียนแบบเครื่องกล หน.งานวิทยาบริการและห้องสมุด 
84. นายพงษ์ศักดิ์ คำเปลว ปทส. เขียนแบบเครื่องกล  
85. น.ส.ภัทร์ธมาศ รัตนไพฑรูย ์ ป.โท คหกรรมศาสตร ์ หน.แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ์
86. นางรัชนี เตชะเทียนวิจติร ป.ตร ี คหกรรมศาสตร ์  

87. น.ส.บังอร กุสลางกูรวัฒน์ ป.ตร ี อาหาร หน.แผนกวิชาอาหาร 
88. น.ส.อวัศยา ภมร ป.ตร ี อาหาร  
89. น.ส.กรณิการ ์ แก้วหล่อ ป.ตร ี ผ้าและเครื่องแต่งกาย หน.แผนกผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
90. นายโสพล บุญศรสีวัสดิ ์ ป.ตร ี วิจิตรศลิป ์ หน.แผนกวิชาวิจิตรศิลป ์
91. นายสมโภชน ์ หลวงเทพ ป.โท ออกแบบ  
92. น.ส.นาขวัญ จันทร์จำรสั ป.ตร ี คอมพิวเตอร์กราฟิก หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

กราฟิก 
93. น.ส.วรรณสริ ิ รินทร์ธราศร ี ป.ตร ี คอมพิวเตอร์กราฟิก  
94. นายปิยะ สุขเจกพะเนาว์ ป.ตร ี ศิลปกรรมเซรามิก หน.แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก 
95. น.ส.วิภาว ี สุฉันทบุตร ป.โท คณิตศาสตร ์ หน.งานวางแผนและงบประมาณ 
96. นางศิริวรรณ บุญมีเลี้ยง ป.ตร ี คณิตศาสตร ์ หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
97. น.ส.อารีรัตน ์ ชมภูพันธ ์ ป.ตร ี คณิตศาสตร ์ หน.หมวดวิชาคณิตศาสตร ์
98. น.ส.พรพิมล วัฒนาวงษ์ ป.ตร ี คณิตศาสตร ์  
99. นายมานิตย ์ คงมา ป.ตร ี วิทยาศาสตร ์  

100. นายเอกภพ จันทรกูล ป.โท วิทยาศาสตร ์ หน.งานครูที่ปรึกษา 
101. นางกุลธิดา นาคีสินธุ ์ ป.โท วิทยาศาสตร ์ หน.หมวดวิชาวิทยาศาสตร ์
102. นางทิพวัลย์ เล่งฮ้อ ป.ตร ี วิทยาศาสตร ์ หน.งานสวัสดิการฯ 
103. น.ส.กนกวรรณ อรุณมณ ี ป.ตร ี วิทยาศาสตร ์  
104. นางพิมพิกาข์ จันทะโสตถิ ์ ป.โท ภาษาอังกฤษ  
105. นางเสวีวร เรืองอินทร์ ป.โท ภาษาอังกฤษ  
106. น.ส.ปิ่นมณ ี ธรรมโสภินท์กลุ ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ  
107. ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร กรรณแก้ว ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ หน.งานประชาสมัพันธ์และ

หน.หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
108. น.ส.กรธนา โพธิ์เต็ง ป.โท ภาษาไทย หน.งานประกันคณุภาพฯ 
109. นายวิภาส หล่อพิมพ ์ ป.ตร ี สังคม หน.หมวดวิชาสังคม 
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ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
110. น.ส.ศุภวรรณ เพชรประดิษฐ์ ป.ตร ี สังคม หน.หมวดประกอบธุรกิจ 
111. นายเสนาะ ขุนประเสริฐ ป.ตร ี พลานามัย หน.หมวดวิชาพลานามัย 

 
 
ลูกจ้างประจำ                รวม  3   คน                      (ทำหน้าที่สอน  ธุรการ  ทั่วไป) 
 

ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางจันทรรัตน ์ แก้วล้อม ป.ตร ี  จนท.งานการเงิน 
2. นายชำนาญ พรหมชาต ิ ป.6  พนักงานขับรถ 
3. นายสง่า สมสดุใจ ป.6  จนท.งานอาคาร 

 
 
พนักงานราชการ               รวม  5   คน                      (ทำหน้าที่สอน  ธุรการ  ทั่วไป) 
 

ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายชุนวัฒน ์ พณะงาม ป.ตร ี เทคนิคพ้ืนฐาน หน.แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
2. นายเฉลิมชัย แก้วคำ ป.ตร ี ช่างยนต์  
3. น.ส.กัญญารัตน ์ คงประทีป ป.ตร ี อาหารและโภชนา  
4. น.ส.หทัยกานต ์ สุดสงวน ป.ตร ี ออกแบบ หน.แผนกวิชาออกแบบ 
5. น.ส.ตรัยรัตน ์ แทนบุตร ป.ตร ี ศิลปกรรมเซรามิก  

 
 
ลูกจ้างชั่วคราว               รวม  172   คน                      (ทำหน้าที่สอน  ธุรการ  ทั่วไป) 
 

ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. น.ส.พรพรรณ มั่งคั่ง ป.ตร ี ภาษาไทย  
2. น.ส.พัชราภรณ ์ วันเพ็ญ ป.ตร ี ภาษาไทย  
3. นายธนพล ศรีผดุง ป.ตร ี ภาษาไทย  
4. นายเขื่อนเพชร คล้อยคลา้ย ป.ตร ี สังคม  
5. น.ส.จิรญาภา พรมบุดด ี ป.ตร ี สังคม  
6. น.ส.จริยา มีตาด ป.ตร ี สังคม  
6. น.ส.จิณัฐตา หอมบุบผา ป.ตร ี วิทยาศาสตร ์  
7. น.ส.นพรัตน ์ นุตวงษ ์ ป.ตร ี วิทยาศาสตร ์  
8. นายสิทธิศักดิ ์ พูลสวาท ป.ตร ี วิทยาศาสตร ์  
9. นายวิโรจน ์ แก้วคำ ป.ตร ี พลานามัย  
10. นายทนงศักดิ์ ประทีป ป.ตร ี พลานามัย  
11. น.ส.ปริยาภรณ ์ ขุนประเสริฐ ป.ตร ี พลานามัย  
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ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
12. นายภูริพัฒน์ ยี่ตัน ป.ตร ี พลานามัย  
13. น.ส.อรัญญา ลาดสูงเนิน ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ  
14. น.ส.จิดาภา เส็งประเสริฐ ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ  
15. น.ส.กนกพร วงศ์วีระไพบูลย ์ ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ  
16. น.ส.วิมลทิพย ์ บุญเกต ุ ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ  
17. นายพีรณัฐ จิตรดำรงค ์ ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ  
18. น.ส.วรดา จิตรงามขำ ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ  
19. น.ส.ณัฐชา สายสวาท ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ  
20. น.ส.ธัญลักษณ ์ แก้วศรี ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ  
21. น.ส.ปัทมา พรหมชนะ ป.ตร ี คณิตศาสตร ์  
22. น.ส.ปาลิตา อึ่งไพร ป.ตร ี ภาษาจีน  
23. นายอาภรณ ์ เสลาฤทธิ์ ป.ตร ี ช่างยนต์  
24. ว่าที่ ร.ต.อนุพงษ์ ชำนาญกิจ ป.ตร ี ช่างยนต์  
25. นายเศรษฐวุฒิ สายสดุใจ ป.ตร ี ช่างยนต์  
26. นายวีรพงศ์ เรืองสันต ์ ป.ตร ี ช่างยนต์  
27. นายสราวุฒิ รูปัน ป.ตร ี ช่างยนต์  
28. น.ส.กนกวรรณ ตันจินดารัตน ์ ป.ตร ี ช่างยนต์  
29. นายมรรค มาลัยพวง ป.ตร ี ช่างยนต์  
30. นายชัยวฤทธิ์ หนูเจรญิ ป.ตร ี ช่างยนต์  
31. นายมงคล รอดวัณโน ป.ตร ี ช่างยนต์  
32. นายภานุวัฒน ์ พลายแก้ว ป.ตร ี ช่างยนต์  
33. นายพีรพงศ ์ ลาภสมิทธิ ์ ป.ตร ี เทคนิคการผลิต  
34. น.ส.รักษินา บัวทอง ป.ตร ี เทคนิคพ้ืนฐาน  
35. นายบุญส่ง เจิมจวง ป.ตร ี เทคนิคพ้ืนฐาน  
36. นายจรัล นาคคำแหง ป.ตร ี เทคนิคพ้ืนฐาน  
37. นายสิทธิโชค แก้ววิจิตร ป.ตร ี เทคนิคพ้ืนฐาน  
38. นายพิชาญ  ศิริบุตร ป.ตร ี ช่างกลโรงงาน  
39. นายวันชัย เหนือมณมีงคล ป.ตร ี ช่างกลโรงงาน  
40. นายพีรภัทร คำเปรม ป.ตร ี ช่างกลโรงงาน  
41. น.ส.วรรณพร เหลาซดิ ป.ตร ี ช่างกลโรงงาน  
42. น.ส.กานดา ยามาสัน ป.ตร ี ช่างกลโรงงาน  
43. น.ส.ยุภา ผู้ใหญ ่ ป.ตร ี เทคนิคอุตสาหกรรม  
44. นายชนาธิป ตนะทิพย ์ ป.ตร ี เขียนแบบเครื่องกล  
45. นายวิษณุ ใหญ่ยง ป.ตร ี ช่างเชื่อม  
46. นายวงศกร สุขน้อย ป.ตร ี ช่างเชื่อม  
47. นายปวเรศ รอบรัมย ์ ป.ตร ี ช่างเชื่อม  
48. นายเจษฎา เปรมบำรุง ป.ตร ี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
49. นายวัชระ บัวโฉม ป.ตร ี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
50. นายสาโรจน ์ สร้อยสน ป.ตร ี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
51. นายพินิจนัย สิทธไทย ป.ตร ี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
52. น.ส.ชนิดา น้อยใสย ์ ป.ตร ี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
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ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
53. นายภาณุพงศ ์ วงศ์กลาง ป.ตร ี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
54. นายอัษฎาวุธ จำปานิล ป.ตร ี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
55. นายธนภัทร สร้อยอึ้ง ป.ตร ี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
56. นายวรพล คงเมือง ป.ตร ี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
57. นายคณิน คำหล่อ ป.ตร ี ช่างไฟฟ้ากำลัง  
58. นายณัฐดนัย คงมั่น ป.ตร ี ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
59. นายกฤษณุชา อ่วมสน ป.ตร ี ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
60. น.ส.ณัชพิมพ์ เหลืองอร่าม ป.ตร ี ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
61. นายขวัญชัย ออกฉิม ป.ตร ี ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
62. นายธนวัฒน์ มะลิขาว ป.ตร ี ช่างอิเล็กทรอนิกส ์  
63. น.ส.ณัฐสิน ี นิมาภาศ ป.ตร ี ช่างก่อสร้าง  
64. นายสุปรีชา มั่นใจ ป.ตร ี ช่างก่อสร้าง  
65. น.ส.กรรณิกา ศิลาเรียม ป.ตร ี ช่างก่อสร้าง  
66. น.ส.ศุภนิดา เบียดกระสินธุ ์ ป.ตร ี ช่างก่อสร้าง  
67. นายจักริน อินทร์คำ ป.ตร ี ช่างก่อสร้าง  
68. น.ส.ชาลิสา อินทมาตย ์ ป.ตร ี ช่างก่อสร้าง  
69. นายพิพัฒน์พร มณีจันทร ์ ป.ตร ี เทคนิคสถาปัตยกรรม  
70. นายสิงห์ขร กลางใจ ป.ตร ี เทคนิคสถาปัตยกรรม  
71. นายภูม ิ ช้ินอินมนู ป.ตร ี เทคนิคสถาปัตยกรรม  
72. นายวรวัฒน์ ไพศาลนันท์ ป.ตร ี เทคนิคสถาปัตยกรรม  
73. น.ส.แพรวพรรณ เอี่ยมกิจ ป.ตร ี การบัญชี  
74. น.ส.วิชาดา นามสิงห ์ ป.ตร ี การบัญชี  
75. น.ส.ปราณปรียา จูเจ้ย ป.ตร ี การบัญฃ ี  
76. น.ส.วรัมพร อินทรา ป.ตร ี การบัญชี  
77. นางณัชมน อำนวยชัย ป.ตร ี การเลขานุการ  
78. นางลัดดา พิมพ์สกุลานนท ์ ป.ตร ี การเลขานุการ  
79. น.ส.พัชราภรณ ์ เลาวิลาศ ป.ตร ี การตลาด  
80. น.ส.สมใจ เลียบจร ป.ตร ี การตลาด  
81. น.ส.อทิตยา ปิติชนกนันท์ ป.ตร ี การตลาด  
82. นายธิวากรณ ์ ราชา ป.ตร ี การจัดการโลจิสติกส ์  
83. นายธนกฤต นาคแจ้ง ป.ตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
84. น.ส.อุไรวรรณ มีแสง ป.ตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
85. น.ส.กาญจนา นิลนวล ป.ตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
86. น.ส.อนงค์นาถ จันอ้น ป.ตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
87. น..ส.กมลชนก สุขพอสม ป.ตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
88. นายฤทธิเกียรต ิ สุวรรณพันธ ์ ป.ตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
89. น.ส.สุมิตตา เจิมจันทึก ป.ตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
90. นายพิตตินันท์ เศร้าเครือ ป.ตร ี อาหารและโภชนาการ  
91. นายวีรยุทธ เปลี่ยนสำโรง ป.ตร ี อาหารและโภชนาการ  
92. น.ส.รติมา อิ่มไว ป.ตร ี อาหารและโภชนาการ  
93. น.ส.กนกเนตร คำอ่าง ป.ตร ี ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
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ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
94. น.ส.ฐิติมา พั่วเหล็ก ป.ตร ี ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
95. น.ส.พัชยา ยุกตะนันทน ์ ป.ตร ี วิจิตรศลิป ์  
96. นายวุฒิชัย แก้วกอง ป.ตร ี วิจิตรศลิป ์  
97. น.ส.กาญจนา จันทร์ปรุง ป.ตร ี ออกแบบ  
98. น.ส.กมลชนก สุทธิเชษฐ์ ป.ตร ี คอมพิวเตอร์กราฟิก  
99. นายปิยศักดิ ์ ลักษณะโต ป.ตร ี คอมพิวเตอร์กราฟิก  
100. นายธีรยุทธ จันทร์ป้อม ป.ตร ี ศิลปกรรมเซรามิก  
101. น.ส.ถิรดา กิมพิทักษ์ ป.ตร ี  จนท.งานทะเบียน 
102. น.ส.ดวงรัตน ์ เผือกหอม ป.ตร ี  จนท.งานทะเบียน 
103. นางชลิตา พักเที่ยง ปวส.  จนท.งานทะเบียน 
104. น.ส.เบญจมาศ โพธิ์เต็ง ปวส.  จนท.งานการเงิน 
105. น.ส.พรพรรณ สุขใบ ปวส.  จนท.งานการเงิน 
106. น.ส.จันทภา สุวรรณเกษ ปวช.  จนท.งานสารบรรณ 
107. น.ส.ศิรินรัตน ์ นาคอ่อน ปวส.  จนท.งานสารบรรณ 
108. น.ส.สุทิศา อ่อนน้อม ปวส.  จนท.งานบัญชี 
109. น.ส.ณัฐนิชา จิตภูธโรจน ์ ปวส.  จนท.งานบัญชี 
110. น.ส.โสรดา จันทรชิด ปวช.  จนท.งานประชาสัมพันธ์ 
111. น.ส.พรทิพย์ จันทร์สุข ปวส.  จนท.เอกสารการพิมพ ์
112. นายมนตร ี คุ่ยทับ ป.ตร ี  จนท.งานบุคลากร 
113. น.ส.สราญรัตน ์ รุ่งจำเรญิ ป.ตร ี  จนท.งานบุคลากร 
114. นายสุรพิชญ ์ โพธิ์วิหค ปวส.  จนท.งานพัสด ุ
115. น.ส.ธัญยพร เนื้อนิ่ม ปวส.  จนท.งานพัสด ุ
116. น.ส.ชุติกาญจน ์ ปราบวงศา ป.ตร ี  จนท.งานพัสด ุ
117. น.ส.พัชรี สังพง ปวส.  จนท.งานพัสด ุ
118. น.ส.กาญจนา คล้อยวงศ ์ ป.ตร ี  จนท.งานอาชีวศึกษาจังหวัด 
119. น.ส.วริศณิชา สร้อยผาบ ป.ตร ี  จนท.งานแนะแนว 
120. น.ส.อมรรัตน ์ บันลือเสนาะ ป.ตร ี  จนท.งานแนะแนว 
121. นายณัฏฐ ์ อมรมนัสวรกุล ป.โท  จนท.งานปกครอง 
122. น.ส.ภัทรวด ี รวมญาต ิ ปวส.  จนท.งานครูที่ปรึกษา 
123. นางพรทิพย์ ป้อมเชียงพิณ ม.6  จนท.งานสวัสดิการฯ 
124. นายพิสิฐ คงสุคนธ ์ ป.ตร ี  จนท.งานกิจการฯ 
125. น.ส.อัญธิกา มีหวัง ปวส.  จนท.งานกิจการฯ 
126. นายขวัญสิร ิ เหมปาละ ปวส.  จนท.โครงการพิเศษ 
127. น.ส.ธาริณ ี บูรณารมย ์ ปวส.  จนท.งานประกันคณุภาพ 
128. นางสุประภาดา จิรากร ปวส.  จนท.งานวางแผนฯ 
129. น.ส.ธวรรณรัตน ์ กาลพัฒน์ ปวส.  จนท.งานวางแผนฯ 
130. น.ส.ศิริลักษณ ์ ทับทิม ป.ตร ี  จนท.วิจัยฯ 
131. น.ส.ภณิดา สุทธิสาร ป.ตร ี  จนท.งานศูนย์เทคโนโลยีฯ 
132. นายจตุพล ธีรากร ป.ตร ี  จนท.งานศูนย์เทคโนโลยีฯ 
133. น.ส.นภาพร มาตำนาน ป.ตร ี  จนท.งานการค้า 
134. นางสุรภาณ ี บุญเดช ป.ตร ี  จนท.งานบริหารทั่วไป (พัสดุ) 
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ชื่อสกลุ 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี.....) แผนกวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
135. น.ส.น้ำฝน ลุงกอ ปวส.  จนท.ฝ่ายแผนงานฯ 
136. น.ส.เสาวภา ครูศิริกลุ ปวช.  จนท.งานหลักสตูร 
137. นายนันทกร สิงห์อินทร ์ ปวส.  จนท.งานหลักสตูร 
138. น.ส.นิตยา อุรุวงศ์วณิช ป.ตร ี  จนท.งานวัดผล 
139. นายเผชิญ คำประดิษฐ์ ป.ตร ี  จนท.งานห้องสมุด 
140. น.ส.อัญญารตัน ์ อินทะวงค์ ปวส.  จนท.งานห้องสมุด 
141. น.ส.วาสนา ชัยมงคล ป.ตร ี  จนท.งานทวิภาคี 
142. น.ส.วริศราภรณ ์ กฤษณเศรณีย ์ ปวส.  จนท.งานทวิภาคี 
143. น.ส.สัญญาณ ี เรียมสายยศ ป.ตร ี  จนท.งานสื่อการเรียนการสอน 
144. นางนิสา มีคุณสุต ปวส.  จนท.ฝ่ายวิชาการ 
145. นายประเสริฐ คลังสิน ป.4  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
146. นายประสิทธ์ิ บุตรษาแก้ว ป.4  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
147. นายไววิทย ์ แก้วมรกต ป.4  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
148. นายประพาส พุ่มสงวน ป.3  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
149. นายเวียงวัง สมศร ี ม.6  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
150. นางนิจชนันท์ ธาระงาม ปวส.  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
151. นายภัคพล บุตตรยีวุฒิ ม.3  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
152. นางประไพ ยิ้มศิรไิส ป.4  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
153. นางสุรัสวด ี ยศินทรางกูร ปวส.  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
154. นายนรากรณ ์ สีหาเสนา ป.4  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
155. นางเสาะเตียง ศรีสถาพร ป.4  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
156. น.ส.นิภาพัตร รุ่งเรือง ป.6  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
157. นายฉัตรปิต ิ วงศ์ถิรเจตน ์ ม.6  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
158. นายประชัน ชำนาญดง ป.4  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
159. นางชบา ทรัพย์สาย ปกศ.  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
160. น.ส.มนัญชยา เจิมเกิด ป.4  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
161. น.ส.ทิพวรรณ ใจมุ่ง ม.3  จนท.โรงอาหาร 
162. นางชลิตา อ่อนน่วม ป.4  จนท.โรงอาหาร 
163. นางจันทร์เพ็ญ โพธิ์เต็ง ม.3  จนท.โรงอาหาร 
164. นางยุพา หมีสกลุ ป.4  จนท.โรงอาหาร 
165. นางจอมขวัญ ใสยจิตร ์ ม.3  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
166. นายสมชาย ชุ่มนาค ม.3  จนท.งานอาคารสถานท่ี 
168. นายประเสริฐ เรียมสายศ ม.3  จนท.ขับรถยนต ์
169. นายพิชัยรัตน์ เรืองศร ี ป.4  จนท.ขับรถยนต ์
170. นายสุภชัย ชมชื่น ป.4  จนท.ขับรถยนต ์
171. นายชูชีพ จิตรดำรงค ์ ป.ตร ี  ยามรักษาการณ ์
172. นายสำราญ มาเวหา ป.6  ยามรักษาการณ ์
173. นายจันทร์ หมีสกลุ ป.6  ยามรักษาการณ ์
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ส่วนที่  3 
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
       

1. ประมาณการรายรับ   246,885,327  บาท 

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา    88,595,684  บาท  
  - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน   51,218,184  บาท   
  - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 37,377,500  บาท   
ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 ที่คาดว่าจะได้รับ  158,289,643  บาท  
          งบบุคลากร 58,716,363  บาท   
          งบดำเนินงาน       9,915,780  บาท   
          งบลงทุน   45,766,200  บาท   
          งบเงินอุดหนุน 40,639,550  บาท   
          งบรายจ่ายอื่น       3,251,750  บาท  

 
 

2. ประมาณการรายจ่าย   246,885,327  บาท 

         งบบุคลากร  58,716,363  บาท  
          - เงินเดือนข้าราชการ 50,842,948  บาท   
          - เงินวิทยฐานะ 3,394,909  บาท   
          - เงินประจำตำแหน่ง 1,437,646  บาท   
          - ค่าจ้างประจำ 1,573,860  บาท   
          - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,467,000  บาท   
         งบดำเนินงาน  9,915,780  บาท  
          - ค่าตอบแทน 5,385,100  บาท   
          - ค่าใช้สอย 15,000  บาท   
          - ค่าวัสด ุ 2,640,000  บาท   
          - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ) 1,600,000  บาท   
          - โครงการตามภารกิจประจำ 275,680  บาท   
         งบลงทุน  45,766,200  บาท  
          - ค่าครุภัณฑ์ 
          - สิ่งก่อสร้าง 

6,680,000  บาท 
39,086,200  บาท 
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 งบเงินอุดหนุน 40,639,550  บาท 
          - ค่าจ้างชั่วคราว 15,00 0,000  บาท   
          - ค่าตอบแทน 7,397,170  บาท   
          - ค่าใช้สอย 868,914  บาท   
          - ค่าวัสด ุ 1,248,397  บาท   
          - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ) 533,419 บาท   
          - อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์ 70,000  บาท   
          - ทุนเฉลิมราชกุมารี 
          - ทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัย 
            และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือ 
            เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและ 
            พาณิชยกรรม 

72,500  บาท 
  185,000 บาท 

 
 

 

          - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาฯ   15,264,150  บาท   
       
   งบรายจ่ายอ่ืน 

  
3,251,750  บาท 

 

          - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 225,000  บาท   
          อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ    
          - โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม 1,201,350  บาท   
            หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัทธยมศึกษา    
            ตอนปลาย (ทวิศึกษา 
          - โครงการขยายและยกระดับ 
            อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ 
            มาตรฐาน 

 
1,000,000  บาท 

  

          - โครงการอาชีวะเทศกาลปีใหม่ 
          - โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า                           
          - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู 

41,000  บาท 
170,000  บาท 
379,200  บาท 

  

          - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อ 235,200  บาท   
            คืนครูให้นักเรียน   
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         เงินรายได้สถานศึกษา  88,595,684  บาท  
          - ค่าจ้างชั่วคราว 9,000,000  บาท   
          - ค่าตอบแทน 8,117,730  บาท   
          - ค่าใช้สอย 11,509,086  บาท   
          - ค่าวัสด ุ 6,011,603  บาท   
          - ค่าสาธารณูปโภคข้ันต่ำ 5,431,837  บาท   
          - โครงการประจำปีงบประมาณ 2564 22,613,582  บาท   
         - สำรองจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียน 25,911,846  บาท   
           การสอน    

 
 
 
 

 



รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

3,019,200 112,163,543 -    255,000 -    115,437,743 41,000 225,000 1,201,350 1,000,000 72,500 40,312,050 42,851,900 88,595,684 246,885,327

- งบบุคลากร 58,716,363 58,716,363 15,000,000 15,000,000 9,000,000 82,716,363

เงินเดือนข้าราชการ 50,842,948 50,842,948 50,842,948

เงินวิทยฐานะ 3,394,909 3,394,909 3,394,909

เงินประจ าต าแหน่ง 1,437,646 1,437,646 1,437,646

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1,573,860 1,573,860 1,573,860

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,467,000 1,467,000 1,467,000

ค่าจ้างช่ัวคราว - ครูพิเศษสอน 15,000,000 15,000,000 15,000,000

ค่าจ้างช่ัวคราว - เจ้าหน้าท่ี 9,000,000 9,000,000

- งบด าเนินงาน 2,640,000 7,000,100 -     -        -     9,640,100 -          -          -             -          -          10,047,900 10,047,900 31,070,256 50,758,256

     - ค่าตอบแทน -        5,385,100 -     -        -     5,385,100 -          -          -             -          -          7,397,170 7,397,170 8,117,730 20,900,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าสอนพิเศษ 5,385,100 5,385,100 6,699,900 6,699,900 6,915,000 19,000,000

ค่าตอบแทนธุรการภาคนอกเวลา 0 462,930 462,930 1,037,070 1,500,000

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 234,340 234,340 165,660 400,000
     - ค่าใช้สอย -        15,000 -     -        -     15,000 -          -          -             -          -          868,914 868,914 11,509,086 12,393,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 258,178 258,178 1,741,822 2,000,000

เงินสมทบประกันสังคม 15,000 15,000 550,000 550,000 338,000 903,000

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 0 300,000 300,000

ค่าจ้างเหมาบริการเอกสารส่ิงพิมพ์ 11,374 11,374 128,626 140,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 19,496 19,496 230,504 250,000

ค่าซ่อมครุภัณฑ์แผนกวิชา 16,585 16,585 483,415 500,000

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 1,600 1,600 298,400 300,000

ค่าซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 11,681 11,681 3,988,319 4,000,000

จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 2,000,000 2,000,000

จัดหาครุภัณฑ์แผนกวิชา 2,000,000 2,000,000

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

รวมท้ังส้ิน

หนา้ | - 47 -

หนา้ | - 48 -



รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน
     - ค่าวัสดุ 2,640,000 -                   -     -        -     2,640,000 -          -          -             -          -          1,248,397 1,248,397 6,011,603 9,900,000

วัสดุส านักงาน 0 454,862 454,862 545,138 1,000,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 600,000 600,000 600,000

วัสดุไฟฟ้า 0 400,000 400,000

วัสดุการศึกษา 0 600,000 600,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 400,000 400,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 13,700 13,700 486,300 500,000

วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา

วัสดุก่อสร้าง 0 142,173 142,173 557,827 700,000

วัสดุยานพาหนะ 0 200,000 200,000

วัสดุฝึก 2,640,000 2,640,000 37,662 37,662 2,822,338 5,500,000

- ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) -       1,600,000 -    -       -    1,600,000 -         -        -            -         -        533,419 533,419 5,431,837 7,565,256

ค่าโทรศัพท์ 4,838 4,838 35,162 40,000

ค่าน้ าประปา 24,448 24,448 215,552 240,000

ค่าไฟฟ้า 1,600,000 1,600,000 490,668 490,668 5,109,332 7,200,000

ค่าไปรษณีย์ 5,065 5,065 28,935 34,000

ค่าขยะมูลฝอย 8,400 8,400 42,000 50,400

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต (โดเมนเนม) 856 856

- งบลงทุน -        45,766,200 -     -        -     45,766,200 -          -          -             -          -          -            -           -            45,766,200

     3.1 ครุภัณฑ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 880,000 880,000 880,000

ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบนิวเมติกส์ 3,000,000 3,000,000 3,000,000

และไฮโรอลิกส์อัตโนมัติพร้อม

โปรแกรมการจัดการซ่อมบ ารุงรักษา

ชุดผลิตส่ือการเรียนรู้ AugmentedReality 2,800,000 2,800,000 2,800,000

     3.2 ส่ิงก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยี 4,334,000 4,334,000 4,334,000

อาคารโรงฝึกงาน 4 ช้ัน 34,752,200 34,752,200 34,752,200

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน

หนา้ | - 48 -

หนา้ | - 49 -



รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขยายและยก ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ ทวิภาคีสู่ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา คุณภาพ พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย มาตรฐาน วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

- งบเงินอุดหนุน -        -            -     255,000 -     255,000 -          -          -             -          72,500        15,063,450 15,135,950 -            15,390,950

- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 0 0

- อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และ 70,000 70,000 70,000

หุ่นยนต์

- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 72,500 72,500 72,500

- ทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัย 185,000 185,000 185,000

และพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ เพ่ือ

เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและ

พาณิชยกรรม

อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

  - ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,607,700 1,607,700 1,607,700

  - ค่าหนังสือเรียนฟรี 6,990,000 6,990,000 6,990,000

  - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 3,145,500 3,145,500 3,145,500

  - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3,320,250 3,320,250 3,320,250

- งบรายจ่ายอ่ืน 379,200 405,200 -     -        -     784,400 41,000 225,000 1,201,350 1,000,000 0 -            2,467,350 -            3,251,750

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 225,000 225,000 225,000

อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ

โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลัก 1,201,350 1,201,350 1,201,350

สูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ทิวภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

โครงการอาชีวะเทศกาลปีใหม่ 41,000 41,000 41,000

โครงการจ้างครูวิฃาชีพผู้ทรงคุณค่า 170,000 170,000 170,000

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู 379,200 379,200 379,200

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน 235,200 235,200 235,200

เพ่ือคืนครูให้นักเรียน

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน

หนา้ | - 50 -

หนา้ | - 49 -



รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกษาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ -        275,680 -     -        -     275,680 -          -          0 -          -          200,700 200,700 22,613,582 23,089,962

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

โครงการสัญจร (ตรวจสอบการปฏิบัติ 65,000 65,000

งานด้านบัญชีใน อศจ. 6 วิทยาลัย)

โครงการอบรมควบคุมภายในและ 15,600 15,600 4,400 20,000

บริหารจัดการความเส่ียง

โครงการอบรม ระบบ New Gfmis 21,000 21,000

ใน อศจ. 6 วิทยาลัย

โครงการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 

โครงการปรับปรุงห้องส านักงาน

อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

โครงการการพัฒนาศักยภาพของ 50,000 50,000

สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ราชบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 100,000 100,000

อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ

(CEC)

โครงการจัดจ้างท าป้ายบอกทางภาย 45,000 45,000

ในวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

โครงการจัดท าป้ายรับสมัครนักเรียน 9,000 9,000

นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา

2565

โครงการจัดจ้างท าป้ายต้อนรับ 5,000 5,000

นักเรียน นักศึกษาประจ าปีการศึกษา

2565

โครงการปรับปรุงห้องนายทองด้วง 3,900,000 3,900,000

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์การเงิน

โครงการจัดซ้ือวัสดุงานการเงิน

โครงการหลัก  (80,000)

โครงการหลัก (25,200)

โครงการหลัก (23,400)

โครงการหลัก (11,126)

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน

โครงการหลัก (7,500)

หนา้ | - 50 -

หนา้ | - 51 -



รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

โครงการวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

โครงการวัสดยานพาหนะ

โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการ การจัดหาวัสดุ และเคร่ือง

ใช้ส านักงาน

โครงการ การจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้าน 200,000 200,000

พักข้าราชการเพ่ือรองรับแฟลตใหม่

4 ช้ัน

โครงการบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 180,000 180,000

เพ่ือยืดอายุการใช้งานระยะท่ี 2

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 250,000 250,000

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพ

ข้าราชการครูและครูพิเศษสอนใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ

จัดการเรียนรู้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 150,000 150,000

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือความส าเร็จ

ของงาน"

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร "การเขียนแผนการจัดการ 150,000 150,000

เรียนรู้แบบสมรรถนะ เพ่ือใช้ในการจัด

การเรียนการสอน"

โครงการหลัก (600,000)

โครงการหลัก (500,000)

โครงการหลัก (22,000)

โครงการหลัก (200,000)

โครงการหลัก (300,000)

โครงการหลัก (30,000)

รวม

รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

หนา้ | - 51 -
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รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 26,500 26,500 73,500 100,000

หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาต าแหน่งครู

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 100,000 100,000

หลักสูตร "การศึกษาดูงานสถาน

ศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานอาชีว

ศึกษา 

โครงการ "การจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 7,000 7,000

งานบุคลากร

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

สถานศึกษา

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสมาคม 450,000 450,000

ผู้ปกครองและครู

โครงการปรับปรุงทางเดินข้างอาคาร 200,000 200,000

อ านวยการ

โครงการปรับปรุงห้องน้ า 1,000,000 1,000,000

โครงการจ้างบ ารุงรักษาลิฟท์ 100,000 100,000

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 100,000 100,000

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 316,120 316,120

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีว

ศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ปีงบประมาณ 2565-2569

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 9,500 9,500

ประจ าปีงบประมาณ 2565

โครงการหลัก (1,000,000)

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน
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รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

โครงการจัดท าปฏิทินงานประจ าปี 8,000 8,000

การศึกษา 2565

โครงการจัดประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ 25,000 25,000

คนรุ่นใหม่ระดับวิทยาลัยเทคนิคราชบรี

โครงการจัดประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ

รุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 30,000 30,000

โครงการจัดประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ 170,000 170,000 170,000

คนรุ่นใหม่ระดับภาคกลาง

โครงการพัฒนาศักยภาพครูนักวิจัย 35,000 35,000

นวัตกรรมอาชีวศึกษา
โครงการจัดท าป้ายส านักงานวิจัย 30,000 30,000

พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

โครงการประกวดโครงงานวิทยา 10,000 10,000

ศาสตร์อาชีวศึกษา
โครงการการด าเนินงานประกันภาย 20,000 20,000

ใน SAR

โครงการการอบรมสร้างความเข้าใจ 65,000 65,000

การประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษา

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูล 6,040 6,040

พ้ืนฐานของสถานศึกษา 9 ประเภท
โครงการจัดท าข้อมูลส าหรับงาน 6,940 6,940

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

โครงการจัดหาเคร่ืองแบบนักเรียน 15,000 15,000

ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 23,000 23,000

โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานส่งเสริม 10,000 10,000

ผลิตผลการค้า

โครงการหลัก (26,000)

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน
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รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภายในงาน 5,750 5,750

ความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคราชบรี

โครงการจัดหาและลงนามบันทึกข้อ 39,400 39,400

ตกลงความร่วมมือภายในประเทศ

โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ในงาน 40,000 40,000

ความร่วมมือ 

โครงการจัดหาและลงนามบันทึกข้อ 32,400 32,400

ตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์

โครงการเช่าโดเมนเนมส าหรับ 1,000 1,000
เว็บไซร์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์บ ารุงรักษา 30,000 30,000

คอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
โครงการเพ่ิมอุปกรณ์กระจาย 169,600 169,600
สัญญาณแนวต้ัง อาคาร 72 ปี

โครงการเพ่ิมอุปกรณ์กระจาย 306,400 306,400
สัญญาณแนวต้ัง อาคาร 5 ปี

โครงการอบรมการสร้างจิตส านึกใน 43,000 43,000 43,000

การเป็นผู้ประกอบการและการเขียน

แผนธุรกิจ

โครงการส่งเสริมการท าธุรกิจ เพ่ือ 80,000 80,000 80000
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสบ

การณ์การท าธรกิจ

โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความ 27,000 27,000 27,000
รู้และประสบการณ์สู่การเป็นผู้

ประกอบการ

โครงการการประเมินผลการด าเนิน 35,000 35,000 35,000

งานของศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาระดับจังหวัด อาชีวศึกษา

จังหวัดราชบุรี

โครงการหลัก (8,000)

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน
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รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

โครงการติดตามผลการด าเนินธุรกิจ 350,000 350,000
ของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการ 12,700 12,700

ประกอบอาชีพอิสระ การตลาด การใช้

ส่ือและเทคโนโลยียุคดิจิทัลเพ่ือผู้เรียน 

คณะครู และบุคคลภายนอท่ีสนใจการ

ประกอบธุรกิจออนไลน์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ภายในห้อง 30,000 30,000

ส านักงาน ตามมาตรฐานการด าเนิน
งานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

โครงการการประชุมในระบบเครือ 15,400 15,400

ข่าย Zoom

โครงการจ้างเหมาจัดท าหลังคา 350,000 350,000
บริเวณลานข้างร้านสหการ

โครงการจ้างเหมาจัดท าส านักงาน 200,000 200,000

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองท าลาย 100,000 100,000

เอกสาร ฝ่ายบริหาร

โครงการจัดประชุมรองผู้อ านวยการ 20,000 20,000

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด

โครงการจัดซ้ือคอมพิวเดอร์ประมวลผล

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เอกสารสี โครงการหลัก (20,000)

ขาวด า

โครงการหลัก (22,000)

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน
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รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

โครงการเปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิค 250,000 250,000

ราชบุรี

โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 12,000 12,000
โครงการส ารวจความพึงพอใจของ 20,000 20,000
สถานประกอบการท่ีมีต่อนักเรียน

นักศึกษา วิทยาลัยเทคนคิราชบุรี

โครงการส ารวจความพึงพอใจของ

สถานประกอบการท่ีมีต่อนักเรียน 8,000 8,000
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนคิราชบุรี

โครงการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ 10,000 10,000
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการ 122,785 122,785
ศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 300,000 300,000
และอบรมคุณธรรม

โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 115,200 115,200
ประจ าปีการศึกษา 2565

โครงการการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง 31,000 31,000
การเรียนส าหรับ นักเรียนต่ ากว่า

เกณฑ์

โครงการจัดท าระบบการดูแล 495,000 495,000
นักเรียนนักศึกษาเทอม 2/64

โครงการจัดท าระบบการดูแล 495,000 495,000
นักเรียนนักศึกษาเทอม 1/65

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

นักศึกษา

โครงการเย่ียมบ้านนักเรียนนักศึกษา 35,000 35,000 35,000 70,000
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน 500,000 500,000
นักศึกษา (ภาคเรียนท่ี 2/64)

ใช้เงินสมาคมฯ (135,000)

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน
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รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน 500,000 500,000
นักศึกษา (ภาคเรียนท่ี 1/65)

โครงการสวัสดิการสุขภาพอนามัย 200,000 200,000
นักเรียน นักศึกษา

โครบงการตรวจสุขภาพบุคลากร 1,000 1,000
ประจ าปี ของครูและเจ้าหน้าท่ี

โครงการจัดซ้ือชุดตรวจโรคโควิด 19 100,000 100,000
โครงการปรับปรุงติดต้ังกล้องวงจรปิด 200,000 200,000
บริเวณศูนย์อาหาร

โครงการจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์

ส านักงาน 2565

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ 50,000 50,000

นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชาย

แดน 2565

โครงการฝึกอบรมใบขับข่ีปลอดภัย 10,000 10,000

สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 2565
โครงการฝึกอบรมใบขับข่ีปลอดภัย 10,000 10,000
สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 2565

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ 200,000 200,000 200,000
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ 200,000 200,000 200,000
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน

Fixit ถาวร

โครงการอาชีวะอาสาช่วงเทศกาล 81,000 81,000 81,000
ปีใหม่ 2565

โครงการอาชีวอาสาช่วงเทศกาล 81,000 81,000 81,000
สงกรานต์ 2565

โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถ 14,340 14,340 14,340
โดยสารสาธารณะเทศกาลสงกรานต์

โครงการหลัก (10,000)

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
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รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถ 14,340 14,340 14,340
โดยสารสาธารณะเทศกาลปีใหม่

โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ 10,000 10,000 10,000
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน

โครงการอบรมอาชีพ 108 อาชีพ 15,000 15,000 15,000
โครงการ To be Number One 100,000 100,000 100,000

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 250,000 250,000
โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน 51,742 51,742
ชมรม To Be Number One

โครงการดนตรีในสวน 34,270 34,270
โครงการกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา 16,100 16,100 16,100

เสพติด

โครงการอบรมแกนน าชมรม To Be 17,500 17,500 17,500
Numberone

โครงการอบรมสัมมนากฎหมายท่ีเก่ียว 46,300 46,300
ข้องกับงานปกครองด้วยระบบออนไลน์

โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องงาน 50,000 50,000
ปกครอง

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ All In One (งานองค์

การนักวิชาชีพ)

โครงก่ารจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์

พร้อมจอแบบขาต้ัง

โครงการจัดซ้ือตู้ล าโพงขยายเสียง

เคล่ือนท่ี

โครงการวัสดุส านักงาน โครงการหลัก (20,000)

โครงการหลัก (23,000)

โครงการหลัก (14,700)

โครงการหลัก (25,000)

โครงการหลัก (2,690)

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน
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รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

โครงการจิตอาสา วันส าคัญของชาติ

ศาสนา พระหมากษัตรย์

โครงการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรม 50,000 50,000 กิจกรรมพัฒนา 45,000 95,000
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ผู้เรียน (50,000)
โครงการอุปกรณ์ส่งเสริมการกีฬา 60,000 60,000
โครงการวันไหว้ครู

โครงการวันคล้ายวันสถาปนา 7,875 7,875
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

โครงการลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญเข้า 554,240 554,240
ค่ายพักแรม ประจปีการศึกษา 2564

โครงการกิจกรรมบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน

โครงการ การจัดงานประชุมองค์การ
นักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา
โครงการประชุมวิชาการองค์การนัก 198,200 198,200

วิชาชีพฯ ระดับ อศจ.

โครงการ การประชุมวิชาการองค์การ 500,000 500,000
นักวิชาชีพฯ ระดับภาคและระดับชาติ

โครงการ การแข่งขันอาชีวศึกษา 25,000 25,000
จังหวัดราชบุรี

โครงการ การแข่งขันอาชีวศึกษา 378,000 378,000
ภาคกลางเกมส์

โครงการ การแข่งขันกีฬาอาชีวะ 203,720 203,720
เกมส์ ระดับชาติ

โคงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ

โครงการวันลอยกระทง

โครงการวันลอยกระทง 19,148 19,148

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (35,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (47,360)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (58,210)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (20,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (27,400)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (30,000)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (211,950)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (29,300)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (54,500)

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน
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รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

โครงการจัดท าอนุสรณ์รุ่น 406,200 406,200
ฝ่ายวิชาการ

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอม

พิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบ
ท่ี 1

โครงการจัดซ้ือและอุปกรณ์ส าหรับงาน

ส านักงาน

โครงการจัดท ากรอบอคริลิคติดผนัง 60,000 60,000
ส าหรับใส่ตารางห้องเรียน

โครงการนิทรรศการวิชาการ 30,000 30,000
ประจ าปีการศึกษา 2564

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ 250,000 250,000
พ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับ

จังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ

ประจ าปีการศึกษา 2564

โครงการจัดซ้ือตู้เอกสารงานวัดผล

โครงการสอบ V-Net 15,000 15,000
โครงการสอบนักธรรม 5,000 5,000
โครงการด าเนินการทดสอบวัดความรู้

ความสามารถทางวิชาชีพและการ 100,000 100,000
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนนักศึกษา

เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. และ

ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565

โครงการอนุมัติผลการเรียน 3,000 3,000
โครงการด าเนินการทดสอบมาตรฐาน 300,000 300,000
วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2565

โครงการอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 50,350 50,350

โครงการหลัก (15,000)

โครงการหลัก (19,504)

โครงการหลัก (22,000)

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน
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รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

โครงการทดสอบความสามารถทาง 30,000 30,000
ภาษาอังกฤษ CCEFR1 ปีการศึกษา

2564

โครงการความร่วมมือจัดส่งนักเรียน 30,000 30,000
นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการ

โครงการ การประชุมสถานประกอบ 12,000 12,000
การและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา

ทวิภาคี

โครงการขยายและยกระดับการจัด 500,000 500,000
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่คุณค่า

มาตรฐาน

โครงการ การจัดหาวัสดส านักงาน 50,000 50,000
โครงการปรับปรุงประตูแผนกพร้อม 150,000 150,000
เทพ้ืนสองด้าน

โครงการซ่อมแซมเคร่ือง CNC 100,000 100,000
โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าก าลังพร้อม

สายแลน์ภายในห้องฝึกปฏิบัติการ

แขนกล

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

ไฟฟ้าก าลังภายในแผนกวิชาช่างเช่ือม

โลหะเพ่ือใช้กับเคร่ืองเช่ือมส าหรับ

การจัดการเรียนการสอน

โครงการจัดซ้ือกระดานไวท์บอร์ด 17,500 17,500
โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติกส าหรับใช้ 42,000 42,000
งานในห้องเรียน

โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีน่ังส าหรับใช้ใน 8,000 8,000
ห้องพักครู

โครงการหลัก (61,562.45)

โครงการหลัก (29,425)

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน
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รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคาร 11 120,000 120,000

แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเขียน 165,600 165,600
แบบพร้อมเก้าอ้ี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ือง 6,500 6,500

ปร้ินเตอร์สี

โครงการจัดซ้ือทีวีสี 65 น้ิว พร้อม 75,900 75,900

ติดต้ัง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานห้อง 70,000 70,000
พักครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

โครงการปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือใช้ 235,700 235,700
เป็นห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบ

ควบคุมแขนกล

โครงการก าจัดเศษวัสดุจากการจัด 35,000 35,000
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนก

วิชาช่างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงหลังคาด้านหลัง 485,000 485,000
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าแผนก

วิชาช่างก่อสร้าง

โครงการจัดท าป้ายช่ือสาขาวิชา 37,800 37,800
เทคนิคสถาปัตยกรรม

โครงการปรับปรงซ่อมแซมดาดฟ้า

อาคารคณะวิชาการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกระดาน

ไวท์บอร์ดและบอร์ดแสดงผลงานหน้า

ช้ันเรียน

โครงการหลัก (325,000)

โครงการหลัก (84,744)

โครงการหลัก (23,000)

โครงการหลัก (50,000)

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน
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รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

โครงการค่าสอนและค่าตอบแทน 622,080 622,080
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 10,000 10,000
ส าหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ 14,000 14,000
ปริญญาตรี ภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติการวัดประสิทธิภาพทางภาษา

อังกฤษระดับ B2 หรือเทียบเท่าและ

การวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

หลักสูตรปริญญาตรี

โครงการทวนสอบระดับปริญญาตรี 15,000 15,000

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจิตอาสาระดับปริญญาตรี 20,000 20,000
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

โครงการศึกษาดูงานระดับปริญญาตรี 14,000 14,000
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

โครงการสัมมนาการเรียนการสอน 36,550 36,550
ระหว่างนักศึกษาร่วมกับสถาน

ประกอบการ

โครงการแนะแนวศึกษาต่อระดับ 10,000 10,000
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 15,000 15,000
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์  (ต่อเน่ือง)

โครงการปฐมนิเทศระดับปริญญาตรี 5,000 5,000

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
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รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

โครงการสอบวิชาโครงการวิชาชีพ 15,000 15,000
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์

โครงการซ้อมรับปริญญา ระดับ 10,000 10,000
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดท าคอศ.6 และประกัน 5,000 5,000
คุณภาพ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง)

โครงการจ้างเหมาจัดท าอุปกรณ์ 500,000 500,000

ตกแต่งศูนย์ภาษาจีนและวัฒนธรรม

จีน
โครงการปรับปรุงธนาคารโรงเรียน 24,000 24,000
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองฉาย

ภาพทึบแสง (เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ)

โครงการจัดหาเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด

หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอม 433,800 433,800
พิวเตอร์พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 341

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์

โครงการจัดท าบอร์ดส่งเสริมการ 4,000 4,000
เรียนรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์

สารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอม

พิวเตอร์ 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 387,250 387,250
แบบ ALL In One และเก้าอ้ี ห้อง

เรียนต้นแบบ แผนกวิชาการตลาด

และธุรกิจค้าปลีก

โครงการหลัก  (15,000)

โครงการหลัก  (14,900)

โครงการหลัก  (76,000)

โครงการหลัก  (24,000)

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน
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รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

ห้องพักครูแผนกวิชาการตลาดและ

ธุรกิจค้าปลีก

โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีหนังส าหรับใช้ใน

ห้องพักครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการติดต้ังระบบความปลอดภัย

พร้อมอุปกรณ์

โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน

แผนกวิชาโลจิสติกส์

โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 131,200 131,200
โลจิสติกส์ ระบบ Scanning System

โครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคล 6,000 6,000
ตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยเชิญวิทยากร 13,300 13,300

มาให้ความรู้เร่ืองการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ใน

งานแม่บ้านโรงแรม

โครงการบาร์เทนเดอร์น้อย 15,000 15,000

(ภูมิปัญญาท้องถ่ิน)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงาน 15,000 15,000

บริการในภัตตาคารและร้านอาหาร

ตามมาตรฐานสากล (ในรูปแบบปกติ

หรือออนไลน์)

โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน
แผนกวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 30,000.00 30,000.00
เร่ืองการทอผ้าพ้ืนเมือง

โครงการหลัก  (46,100)

โครงการหลัก  (24,000)

โครงการหลัก  (7,600)

หนังสือเรียน  (440,000)

โครงการหลัก  (187,700)

โครงการหลัก  (50,000)

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต โครงการ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
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รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

โครงการส่งเสริมมาตรฐานทักษะทาง 20,000 20,000

วิชาชาชีพผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

โครงการจัดซ้ือและจัดหาพัดลมโคจร

ประจ าห้องปฏิบัติการ

โครงการปรับปรุงห้องเรียนห้อง 40,000 40,000

ปฏิบัติการ ศป.1 ศป.2 และ ศป.4

โครงการจัดกระเช้าของขวัญจ าหน่าย 30,000 30,000

ในเทศกาลปีใหม่

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองตีผสม
อาหาร

โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปา

โครงการพัฒนาห้องพักครูแผนกวิชา 90,100 90,100
อาหารและโภชนาการ

โครงการเคร่ืองปร้ินเตอร์

โครงการตู้กันความช้ืน ส าหรับเก็บ

อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ ตู้ 100 ลิตร

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ 125,182 125,182
คอมพิวเตอร์กราฟิก 0

โครงการปรับปรุงอาคารช่ัวคราว
ด้านหลังอาคารศิลปกรรมห้อง V1 500,000 500,000
V2, V3

โครงการปรับปรุงแท่นตีสี ส าหรับ 50,000 50,000
รายวิชาภาพพิมพ์

โครงการเปล่ียนหน้าต่างอาคาร 100,000 100,000
ศิลปกรรม สาขาวชาวิจิตรศิลป์

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เอกสาร

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า (แบบจุ่ม)

พร้อมอุปกรณ์

โครงการจัดซ่ือเคร่ืองปร้ินเตอร์อิงค์เจ็ท

โครงการหลัก  (7,000)

โครงการหลัก  (6,000)

โครงการหลัก  (12,000)

โครงการหลัก  (29,760)

โครงการหลัก  (40,000)

โครงการหลัก  (17,000)

โครงการหลัก  (30,000)

โครงการหลัก  (14,180)

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน
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รวมเงินท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

1.โครงการ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6. อุดหนุน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม ส่ิงประดิษฐ์/ วิจัยสร้าง ศูนย์ซ่อมสร้าง พัฒนา จัดการศึกาเรียน ขับเคล่ือน ขยายโอกาส โครงการจัด บกศ.

งบประมาณ หุ่นยนต์ องค์ความรู้ เพ่ือชุมชน ศักยภาพผู้ ร่วมหลักสูตร ความร่วมมือ การศึกษา การศึกษาต้ังแต่

(Fixit Center) เรียนอาชีว อาชีวศึกษาและ การจัดการ วิชาชีพและ ระดับอนุบาล

ศึกษาในการ มัทธยมศึกษา อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะ จนการศึกษา

ผู้ประกอบการ ตอนปลาย วิชาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน

โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบ 325,000 325,000 325,000

อาคาร 16 แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและ 13,200 13,200

วันสุนทรภู่

โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 5 200,000 200,000

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ี 20,000 20,000

ส านักงาน หมวดวิชภาษาอังกฤษ

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์
(Printer) หมวดวิชาอังกฤษ

โครงการจัดจ้างปรับปุงห้องศูนย์การ 75,000 75,000
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

โครงการจัดจ้างติดต้ังผ้าม่านกันแสง 30,000 30,000
ห้องเรียนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ี

ส านักงาน หมวดวิชาพลานามัย

โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีนวมในห้องสมุด

โครงการจัดจ้างติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต 70,000 70,000

โครงการจัดจ้างขัดพ้ืนและทาสี 130,540 130,540
เปล่ียนกระจกท่ีช ารุด

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ 17,200 17,200
ผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์

โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน

- ส ารองเพ่ือพัฒนาการเรียน 25,911,846 25,911,846
การสอน

โครงการหลัก  (15,000)

โครงการหลัก  (10,000)

โครงการหลัก  (41,400)

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

รวมท้ังส้ิน

โครงการหลัก  (9,000)

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
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งบประมาณ อุดหนุน รายได้
1 งานการบัญชี โครงการสัญจร (ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีใน อศจ 6 วิทยาลัย) 6,500.00 6,500.00 6,500.00 

โครงการอบรมควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

โครงการอบรม ระบบ NEW GFMIS ในอศจ 6 วิทยาลัย 21,000.00 21,000.00 21,000.00 

โครงการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 7,500.00 7,500.00 7,500.00 หลัก
2 งานอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี โครงการปรับปรุงห้องส านักงานงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 80,000.00 80,000.00 80,000.00 หลัก

โครงการการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

3 งานประชาสัมพันธ์ โครงการจัดจ้างท าป้ายบอกทางภายในวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 45,000.00 45,000.00 45,000.00 

โครงการจัดท าป้ายรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 9,000.00 9,000.00 9,000.00 

โครงการจัดจ้างท าป้ายต้อนรับนักเรียน นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ (Printer) 25,200.00 25,200.00 25,200.00 หลัก
4 งานการเงิน โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานการเงิน 23,400.00 23,400.00 23,400.00 หลัก

โครงการจัดซ้ือวัสดุงานการเงิน 11,126.00 11,126.00 11,126.00 หลัก
5 งานพัสดุ โครงการวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 600,000.00 600,000.00 600,000.00 หลัก

โครงการวัสดุยานพาหนะ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 หลัก
โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 หลัก
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน* 30,000.00 30,000.00 30,000.00 หลัก

6 หมวดเอกสาร การพิมพ์ โครงการการจัดหาวัสดุ และเคร่ืองใช้ส านักงาน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 หลัก
โครงการการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 22,000.00 22,000.00 22,000.00 หลัก

7 หมวดอนุรักษ์ พลังงาน โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้านพักข้าราชการเพ่ือรองรับแฟลตใหม่ 4 ช้ัน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ✓

โครงการบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือยืดอายุการใช้งานระยะท่ี 2 180,000.00 180,000.00 180,000.00 

8 งานบุคลากร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ครูและครูพิเศษสอนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนรู้"

250,000.00 250,000.00 250,000.00 ✓

สรุปโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   ฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ท่ี แผนก/งาน รายการ ค่าใช้จ่าย
ประเภทเงินท่ีได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย คงเหลือ
หมาย
เหตุ รา

ยง
าน
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งบประมาณ อุดหนุน รายได้
ท่ี แผนก/งาน รายการ ค่าใช้จ่าย

ประเภทเงินท่ีได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ

หมาย
เหตุ รา

ยง
าน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือความส าเร็จของงาน"

150,000.00 150,000.00 150,000.00 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเรียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบสมรรถนะ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน"

150,000.00 150,000.00 150,000.00 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยะฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู"

100,000.00 100,000.00 100,000.00 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การศึกษาดูงานสถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานอาชีวศึกษา"

100,000.00 100,000.00 100,000.00 

โครงการ "การจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน งานบุคลากร" 7,000.00 7,000.00 7,000.00 หลัก
9 งานอาคารสถานท่ี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 หลัก

โครงการปรับปรุงห้องนายด้วง 3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู 450,000.00 450,000.00 450,000.00 หลัก
โครงการปรับปรุงทางเดินข้างอาคารอ านวยการ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 หลัก
โครงการปรับปรุงห้องน้ า 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ช้ัน 2 และช้ัน 3* 300,000.00 300,000.00 300,000.00 หลัก
โครงการจ้างบ ารุงรักษาลิฟท์ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

โครงการจ้างตัด แต่ง ต้นไม้ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 หลัก
10,142,726.00 - - 10,142,726.00 - 10,142,726.00 รวมท้ังส้ิน
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งบประมาณ อุดหนุน รายได้

1 งานวางแผนและ งบประมาณ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ปีงบประมาณ 2565-2569

316,120.00 316,120.00 316,120.00 ✓

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 9,500.00 9,500.00 9,500.00 
โครงการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2565 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

2 งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ โครงการจัดประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 25,000.00 25,000.00 25,000.00 ✓

โครงการจัดประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
โครงการจัดประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคกลาง 170,000.00 170,000.00 170,000.00 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูนักวิจัยนวัตกรรมอาชีวศึกษา 35,000.00 35,000.00 35,000.00 
โครงการจัดท าป้ายส านักงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

3 งานประกันคุณภาพ การด าเนินงานประกันภายใน SAR 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ✓

การอบรมสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 65,000.00 65,000.00 65,000.00 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 26,000.00 26,000.00 26,000.00 หลัก

4 งานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ โครงการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 9 ประเภท 6,040.00 6,040.00 6,040.00 
โครงการจัดท าข้อมูลส าหรับงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 6,940.00 6,940.00 6,940.00 

5 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบ ธุรกิจ โครงการจัดหาเคร่ืองแบบนักเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย (เรียนฟรี) 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 23,000.00 23,000.00 23,000.00 หลัก
โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 หลัก

6 งานความร่วมมือ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภายในงานความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 5,750.00 5,750.00 5,750.00 ✓

โครงการจัดหาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ 39,400.00 39,400.00 39,400.00 
โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ในงานความร่วมมือ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 หลัก
โครงการจัดหาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 32,400.00 32,400.00 32,400.00 

7 งานศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ 8,000.00 8,000.00 8,000.00 หลัก
โครงการเช่าวัดเมนแนมส าหรับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

สรุปโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ท่ี แผนก/งาน รายการ ค่าใช้จ่าย
ประเภทเงินท่ีได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย คงเหลือ
หมาย
เหตุ รา

ยง
าน
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งบประมาณ อุดหนุน รายได้
ท่ี แผนก/งาน รายการ ค่าใช้จ่าย

ประเภทเงินท่ีได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ

หมาย
เหตุ รา

ยง
าน

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 30,000.00 30,000.00 30,000.00 หลัก
โครงการเพ่ิมอุปกรณ์กระจายสัญญาณแนวต้ัง อาคาร 7 (72 ปีเทคนิคราชบุรี) 169,600.00 169,600.00 169,600.00 
โครงการเพ่ิมอุปกรณ์กระจายสัญญาณแนวต้ัง อาคาร 5 306,400.00 306,400.00 306,400.00 

8 งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา โครงการอบรมการสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 43,000.00 43,000.00 43,000.00 
โครงการส่งเสริมการท าธุรกิจ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์การท าธุรกิจ 80,000.00 80,000.00 80,000.00 
โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์สู่การเป็นผู้ประกอบการ 27,000.00 27,000.00 27,000.00 

โครงการการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ระดับจังหวัด: อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

 35,000.00  35,000.00 35,000.00 

โครงการติดตามผลการด าเนินธุรกิจของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาหลังเข้าร่วม
โครงการอบรมการสร้างจิตส านึกการเป็นผู้ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

2,400.00 2,400.00 2,400.00 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ช้ัน 2 และช้ัน 3* 12,700.00 12,700.00 12,700.00 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ภายในห้องส านักงาน ตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

30,000.00 30,000.00 30,000.00 หลัก

9 ฝ่ายแผนงานและ ความร่วมมือ โครงการการประชุมในระบบเครือข่าย Zoom 15,400.00 15,400.00 15,400.00 
โครงการจ้างเหมาจัดท าหลังคาบริเวณลานข้างร้านสหการ 350,000.00 350,000.00 350,000.00 
โครงการจ้างเหมาจัดท าส านักงานผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะ) 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองท าลายเอกสาร ฝ่ายบริหารจ านวน 5 เคร่ือง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
โครงการจัดประชุมรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ประมวลผล 22,000.00 22,000.00 22,000.00 หลัก
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เอกสารสี-ขาวด า 20,000.00 20,000.00 20,000.00 หลัก

2,368,650.00 385,000.00 - 1,983,650.00 - 2,368,650 รวมท้ังส้ิน

1079



งบประมาณ อุดหนุน รายได้

1 งานแนะแนว อาชีพและการ จัดหางาน โครงการเปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (OPEN HOUSE) 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

8,000.00 8,000.00 8,000.00 

โครงการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

โครงการปัจจิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 122,785.00 122,785.00 122,785.00 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและอบรมคุณธรรม 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 115,200.00 115,200.00 115,200.00 

2 งานครูท่ีปรึกษา โครงการการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับ นร. 31,000.00 31,000.00 31,000.00 ✓

โครงการจัดท าระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษาเทอม 2/64* 495,000.00 495,000.00 495,000.00 

โครงการจัดท าระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษาเทอม 1/65* 495,000.00 495,000.00 495,000.00 

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา (เงินสมาคม) 135,000.00 135,000.00 

โครงการเย่ียมบ้านนักเรียนนักศึกษา 70,000.00 35,000.00 35,000.00 70,000.00 

3 งานสวัสดิการ นักเรียน  นักศึกษา โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา (ภาคเรียนท่ี 2/64) 500,000.00 500,000.00 500,000.00 ✓

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา (ภาคเรียนท่ี 1/65) 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

โครงการสวัสดิการสุขภาพอนามัยนักเรียน นักศึกษา 
(ซ้ือยาและวัสดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาล)

200,000.00 200,000.00 200,000.00 

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี ของครูและเจ้าหน้าท่ี 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณศูนย์อาหาร 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

4 งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน โครงการจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ส านักงาน 2565 10,000.00 10,000.00 10,000.00 หลัก

สรุปโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ท่ี แผนก/งาน รายการ ค่าใช้จ่าย
ประเภทเงินท่ีได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย คงเหลือ
หมาย
เหตุ รา

ยง
าน
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โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 2565 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

โครงการฝึกอบรมใบขับข่ีปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 2565 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน2565 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fixit ถาวร 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

โครงการอาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 81,000.00 81,000.00 81,000.00 

โครงการอาชีวอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 81,000.00 81,000.00 81,000.00 

โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะเทศกาลสงกรานต์ 2565 14,340.00 14,340.00 14,340.00 

โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ เทศกาลปีใหม่ 2565 14,340.00 14,340.00 14,340.00 

โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

โครงการอบรมอาชีพ 108 อาชีพ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

5 งานโครงการพิเศษ (ชมรมทูบีนัม เบอร์วัน) โครงการ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานชมรม TO BE NUMBER ONE * 51,742.00 51,742.00 51,742.00 

โครงการดนตรีในสวน 34,270.00 34,270.00 34,270.00 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ช้ัน 2 และช้ัน 3* 16,100.00 16,100.00 16,100.00 

โครงการอบรมแกนน าชมรม TO BE NUMBER 17,500.00 17,500.00 17,500.00 

6 งานปกครอง โครงการอบรมสัมมนากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานปกครองด้วยระบบออนไลน์ 46,300.00 46,300.00 46,300.00 ✓

โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบการท างานห้องงานปกครอง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

7 งานกิจกรรม
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All IN One 
(งานองค์การนักวิชาชีพฯ)

23,000.00 23,000.00 23,000.00 หลัก

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 14,700.00 14,700.00 14,700.00 หลัก

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์พร้อมจอแบบขาต้ัง 25,000.00 25,000.00 25,000.00 หลัก
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โครงการจัดซ้ือตู้ล าโพงขยายเสียงเคล่ือนท่ี 2,690.00 2,690.00 2,690.00 หลัก

โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 หลัก

โครงการจิตอาสา วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ 35,000.00 35,000.00 35,000.00 

โครงการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 47,360.00 47,360.00 47,360.00 

โครงการกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 145,000.00 50,000.00 50,000.00 45,000.00 145,000.00 

โครงการอุปกรณ์ส่งเสริมการกีฬา 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

โครงการวันไหว้ครู 29,300.00 29,300.00 29,300.00 

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 7,875.00 7,875.00 7,875.00 

โครงการลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญเข้าค่ายพักแรก ประจ าปีการศึกษา 2564* 554,240.00 554,240.00 554,240.00 

โครงการกิจกรรมบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 58,210.00 58,210.00 58,210.00 

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน* 27,400.00 27,400.00 27,400.00 

โครงการการจัดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

โครงการการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับ อศจ . 198,200.00 198,200.00 198,200.00 

โครงการการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับภาคและระดับชาติ 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

โครงการการแข่งขันอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

โครงการการแข่งขันอาชีวศึกษาภาคกลางเกมส์ 378,000.00 378,000.00 378,000.00 

โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ 203,720.00 203,720.00 203,720.00 

โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 211,950.00 211,950.00 211,950.00 

โครงการวันลอยกระทง 54,500.00 54,500.00 54,500.00 

โครงการวันลอยกระทง (จัดท ากระทงใหญ่) 19,148.00 19,148.00 19,148.00 
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โครงการจัดท าอนุสรณ์รุ่น 406,200.00 406,200.00 406,200.00 

7,446,770.00 675,680.00 697,320.00 5,938,770.00 - 7,446,770 รวมท้ังส้ิน
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งบประมาณ อุดหนุน รายได้

1 งานพัฒนาหลักสูตร โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 22,000.00 22,000.00 22,000.00 หลัก ✓

โครงการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับงานส านักงาน 19,504.00 19,504.00 19,504.00 หลัก

โครงการจัดท ากรอบอะคริลิคติดผนังส าหรับใส่ตารางห้องเรียน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 หลัก

โครงการนิทรรศการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด 
ระดับภาคและระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564

250,000.00 250,000.00 250,000.00 

2 งานวัดผลและ ประเมินผล โครงการจัดซ้ือตู้เอกสารงานวัดผลฯ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 หลัก ✓

โครงการสอบ V-Net 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

โครงการสอบนักธรรม 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

โครงการด าเนินการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพและการสอบสัมภาษณ์
คัดเลือกนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช . ปวส. และปริญญาตรี              
 ประจ าปีการศึกษา 2565

100,000.00 100,000.00 100,000.00 

โครงการอนุมัติผลการเรียน 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

โครงการด าเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2565 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

โครงการอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 50,350.00 50,350.00 50,350.00 

โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ CCEFR1 ปีการศึกษา 2564 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

3 งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี โครงการความร่วมมือจัดส่งนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

โครงการการประชุมสถานประกอบการและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

โครงการขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่คุณภาพมาตรฐาน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

โครงการการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

4 ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม โครงการปรับปรุงประตูหน้าแผนกพร้อมเทพ้ืนสองด้าน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 หลัก ✓

สรุปโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ท่ี แผนก/งาน รายการ ค่าใช้จ่าย
ประเภทเงินท่ีได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย คงเหลือ
หมาย
เหตุ รา
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โครงการซ่อมแซมเคร่ือง CNC จ านวน 2 ตัว 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

5 ช่างเช่ือมโลหะ โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าก าลังพร้อมสายแลนด์ภายในห้องเรียนฝึกปฏิบัติการแขนกล 61,562.45 61,562.45 61,562.45 หลัก ✓

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าก าลังภายในแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะเพ่ือใช้
กับเคร่ืองเช่ือมส าหรับการจัดการเรียนการสอน 29,425.00 29,425.00 29,425.00 หลัก

6 เขียนแบบเคร่ืองกล โครงการจัดซ้ือกระดานไวท์บอร์ด (ทดแทนของเดิม) 17,500.00 17,500.00 17,500.00 ✓

โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติกส าหรับใช้งานในห้องเรียน* 42,000.00 42,000.00 42,000.00 

โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีหนังส าหรับใช้ในห้องพักครู 8,000.00 8,000.00 8,000.00 หลัก

7 เทคนิคพ้ืนฐาน โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคาร 11 แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 120,000.00 120,000.00 120,000.00 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอ้ี 165,600.00 165,600.00 165,600.00 หลัก

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์สี 6,500.00 6,500.00 6,500.00 หลัก

8 ช่างไฟฟ้า โครงการจัดซ้ือทีสี 65 น้ิว พร้อมติดต้ัง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 3 เคร่ือง 75,900.00 75,900.00 75,900.00 หลัก ✓

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ีส านักงานห้องพักครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 20 ตัว 70,000.00 70,000.00 70,000.00 หลัก

9 อิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือใช้เป็นห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบควบคุมแขนกล 235,700.00 235,700.00 235,700.00 

10 ช่างก่อสร้าง โครงการก าจัดเศษวัสดุจากการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 35,000.00 35,000.00 35,000.00 ✓

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ช้ัน 2 และช้ัน 3* 324,141.43 324,141.43 324,141.43 

โครงการปรับปรุงหลังคาด้านหลังแผนกวิชาฃ่างก่อสร้าง 485,000.00 485,000.00 485,000.00 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 84,744.00 84,744.00 84,744.00 หลัก

11 ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม โครงการจัดท าป้ายช่ือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 37,800.00 37,800.00 37,800.00 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารคณะวิชาการก่อสร้าง (อาคาร 17) 50,000.00 50,000.00 50,000.00 หลัก

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกระดานไวท์บอร์ดและบอร์ดแสดงผลงานหน้าช้ันเรียน 23,000.00 23,000.00 23,000.00 หลัก
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12 ปริญญาตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
โครงการค่าสอนและค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระดับปริญญาตรี         
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง)

622,080.00 622,080.00 622,080.00 ✓

รับ 889,800 โครกงารจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ส าหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

จ่าย 791,630
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการวัด
ประสิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือเทียบเท่าและการวัดมาตรฐานด้าน    
เทคโนโลยีดิจิทัลหลักสูตรปริญญาตรี

14,000.00 14,000.00 14,000.00 

โครงการทวนสอบระดับปริญญาตรี สาขาวิทชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

โครงการจิตอาสาระดับปริญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

โครงการศึกษาดูงานระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 14,000.00 14,000.00 14,000.00 

โครงการสัมมนาการเรียนการสอนระหว่างนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 36,550.00 36,550.00 36,550.00 

โครงการแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
(ต่อเน่ือง)

15,000.00 15,000.00 15,000.00 

โครงการปฐมนิเทศระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

โครงการสอบวิชาโครงการวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

โครงการซ้อมรับปริญญา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

โครงการจัดท าคอศ.6 และประกันคุณภาพ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง)

5,000.00 5,000.00 5,000.00 

13 ภาษาจีน โครงการจ้างเหมาจัดท าอุปกรณ์ตกแต่งศูนย์ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

14 การบัญชี โครงการปรับปรุงธนาคารโรงเรียน 24,000.00 24,000.00 24,000.00 ✓

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองฉายภาพทึบแสง(เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ) 24,000.00 24,000.00 24,000.00 หลัก

โครงการจัดหาเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (In Thank Printer) 15,000.00 15,000.00 15,000.00 หลัก
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15 การเลขานุการ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์จ านวน 20 ชุด 433,800.00 433,800.00 433,800.00 ✓

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 341 76,000.00 76,000.00 76,000.00 หลัก

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 14,900.00 14,900.00 14,900.00 หลัก

โครงการจัดท าบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 2 บอร์ด ๆ ละ 2000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 

16 การตลาดและ ธุรกิจค้าปลีก
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ All In One และเก้าอ้ี 
ห้องเรียนต้นแบบ แผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก

387,250.00 387,250.00 387,250.00 ✓

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ห้องพักครูแผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก 46,100.00 46,100.00 46,100.00 หลัก

17 คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีหนังส าหรับใช้ในห้องพักครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24,000.00 24,000.00 24,000.00 หลัก ✓

โครงการจัดหากล้องวงจรปิด 7,600.00 7,600.00 7,600.00 หลัก

18 การจัดการโลจิส ติกส์และซัพพลายเชน โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 440,000.00 440,000.00 440,000.00 ✓

โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ระบบ Scanning System (เพ่ิมเติม) 131,200.00 131,200.00 131,200.00 

โครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

6,000.00 6,000.00 6,000.00 

โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เร่ืองการจัดการโลจิสติกส์และ      
     ซัพพลายเชน

13,300.00 13,300.00 13,300.00 

19 การโรงแรม โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์เพ่ิมเติมในงานแม่บ้านโรงแรม* 187,700.00 187,700.00 187,700.00 หลัก ✓

ช่ือโครงการบาร์เทนเดอร์น้อย (ภูมิปัญญาท้องถ่ิน) 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

ช่ือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานบริการในภัตตาคารและร้านอาหารตาม
มาตรฐานสากล (ในรูปแบบปกติ หรืออนไลน์)

15,000.00 15,000.00 15,000.00 

20 ผ้าและเคร่ือง แต่งกาย โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนแผนกวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 50,000.00 50,000.00 50,000.00 หลัก

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เร่ือง การทอผ้าพ้ืนเมือง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

1087



งบประมาณ อุดหนุน รายได้
ท่ี แผนก/งาน รายการ ค่าใช้จ่าย

ประเภทเงินท่ีได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ

หมาย
เหตุ รา

ยง
าน

โครงการส่งเสริมมาตรฐานทักษะทางวิชาชีพผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

21  คหกรรมศาสตร์ โครงการจัดซ้ือและจัดหาพัดลมโคจรประจ าห้องปฏิบัติการ 29,760.00 29,760.00 29,760.00 หลัก ✓

โครงการปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ศป.1 ศป.2 และ ศป.4 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

โครงการจัดกระเช้าของขวัญจ าหน่ายในเทศกาลปีใหม่ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

22 อาหารและโภชนการ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองตีผสมอาหาร 40,000.00 40,000.00 40,000.00 หลัก

โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปา 17,000.00 17,000.00 17,000.00 หลัก

โครงการพัฒนาห้องพักครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ* 90,100.00 90,100.00 90,100.00 

23  คอมพิวเตอร์กราฟิก โครงการเคร่ืองปร้ินเตอร์ ขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 หลัก ✓

โครงการตู้กันความช้ืน ส าหรับเก็บอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ ตู้ 100 ลิตร จ านวน 2 ตู้ 14,180.00 14,180.00 14,180.00 หลัก

โครงการปรับปรุงห้องถ่ายภาพ 125,182.00 125,182.00 125,182.00 

24 ออกแบบ โครงการปรับปรุงอาคารช่ัวคราว ด้านหลังอาคารศิลปกรรม ห้อง V.1,V.2,V.3 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

25 วิจิตรศิลป์ โครงการปรับปรุงแท่นตีสี ส าหรับรายวิชาภาพพิมพ์ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

โครงการเปล่ียนหน้าต่างอาคารศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์* 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 7,000.00 7,000.00 7,000.00 หลัก

26 ศิลปกรรมเซรามิก โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า (แบบจุ่ม) พร้อมอุปกรณ์ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 หลัก

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์อิงค์เจ็ท A4 2 เคร่ือง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 หลัก

โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร 16 แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก 325,000.00 325,000.00 325,000.00 

27 ภาษาไทย โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 13,200.00 13,200.00 13,200.00 ✓

โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 5 ช้ัน 1 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

28 ภาษาอังกฤษ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ีส านักงาน หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 หลัก ✓

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ (Printer) หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 9,000.00 9,000.00 9,000.00 หลัก

1088



งบประมาณ อุดหนุน รายได้
ท่ี แผนก/งาน รายการ ค่าใช้จ่าย

ประเภทเงินท่ีได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ

หมาย
เหตุ รา

ยง
าน

โครงการจัดจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
(Self-Access Lanrning Center)

75,000.00 75,000.00 75,000.00 

โครงการจัดจ้างติดต้ังผ้าม่านกันแสง ห้องเรียนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

29 พลานามัย โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ีส านักงาน หมวดวิชาพลานามัย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 หลัก

30 งานวิทยบริการ และห้องสมุด โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีนวมในห้องสมุด* 41,400.00 41,400.00 41,400.00 หลัก ✓

โครงการจัดจ้างติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต 70,000.00 70,000.00 70,000.00 

โครงการจัดจ้างขัดพ้ืนภายในห้องสมุด 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

โครงการจัดจ้างทาสีและเปล่ียนกระจกท่ีช ารุดห้องประชุมลีลาวดี 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

31 งานส่ือการ เรียนการสอน โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 17,200.00 17,200.00 17,200.00 

โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 หลัก

8,892,228.88 - 690,000.00 8,202,228.88 - 8,892,228.88 รวมท้ังส้ิน






