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คํานํา 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร นี ้
 จัดทําขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12    
(พ.ศ. 2560-2564) และมาตรการอาชีวศึกษา อีกทั้งไดนํานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใชประเด็น 7 ยุทธศาสตร  6 เปาหมายนโยบายอาชีวศึกษา     
มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดวยนี ้
 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบดวย สวนที่ 1 บทนํา  สวนที่ 2 ขอมูลพ้ืนฐานขอวิทยาลัย  สวนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช
จายงบประมาณ และสวนที่ 4 ภาคผนวก ซึ่งแผนดังกลาวเปนไปตามนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่กําหนดไว สามารถติดตาม 
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน/ปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามแผนและใชเงินงบประมาณไดตรงตามแผนและถูกตอง
ตามระเบียบราชการดวย 
 ท้ังนี้วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ขอขอบคุณ ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน 
ผูปกครอง และนักเรียนนักศึกษาที่ไดเสียสละ แรงกายแรงใจและเวลาใหขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงและสามารถนําแผนฯไปใชพัฒนาสถานศึกษาตอไป 
         
 
 
 ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
 ตุลาคม  2560 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

      

1. วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายบริการ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

      

คานิยม 
คุณธรรม   คุณภาพ   ความรวมมือ   ความเปนมืออาชีพ 

 

วิสัยทัศน 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนองคกรหลักในการผลิตและพัฒนากําลังคนดาน
วิชาชีพที่มีคณุภาพ คณุธรรม  สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 
 

พันธกิจ 
1. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ สอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชพีอิสระใหมีคณุภาพไดมาตรฐานระดับสากล 
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย  
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาล  โดยอาศัย

เครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรางองคความรูเพ่ือการจัดการ

อาชีวศกึษาและพัฒนาวิชาชีพ  
5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีที่หลากหลาย    
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2. ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    

ยุทธศาสตร  
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพอยางมีคุณภาพและเพียงพอกับความตองการพัฒนาประเทศ  
2. พัฒนาขีดความสามารถกําลังคนดานวิชาชีพในทุกชวงวัย  
3. สงเสริมความรวมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา  
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศกึษาภายใตหลักธรรมาภบิาล  
5. เพ่ิมศักยภาพกําลังคนดานวิชาชีพใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยี  
6. สงเสริมและพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา  

  7. ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศกึษาใหมีสมรรถนะสอดคลองกับบริบทความเปลี่ยนแปลง  
 

นโยบายการจัดอาชีวศึกษา 
เปาหมาย 

ผูสําเร็จอาชีวศึกษามีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 
การพัฒนาประเทศ และความสามารถในการแขงขันในระดับสากล  
ประเด็นหลัก  
๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียน การสอน การวัดผลประเมินผล เนนคุณภาพในระดับหองเรียน โดย 

- การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ  แบบมีสวนรวม และกระบวนการ เรียนการสอนใหสอดคลอง
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ 
- ภาษาตางประเทศ 
- ความเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม 
- ทวิภาค ี
- การเปนผูประกอบการ 
- วัดและประเมินผลตามสภาพจริง  และการประเมินสมรรถนะผูสําเร็จตามมาตรฐานอาชีพ  

 
๒. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพียงพอ ครบกลุม ตรงสาขา พัฒนาตอเนื่อง โดย 

- แกปญหาขาดแคลนครูวิชาชีพ 
- ครูมืออาชีพ และผูบริหารมืออาชีพ 
- ยกระดับงานแนะแนวการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
- ใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวะ 
- วิทยฐานะเฉพาะ (อาชีวศึกษา) 
- การพัฒนาทักษะอาชีพ 
- TVET TEPE Online  
- พัฒนาครูในสถานประกอบการ 
- พัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ (ทวิภาคี) 
- พัฒนาครูนิเทศอาชีวศึกษาทวิภาคี  
-  เครือขายครอูาชีวศกึษา เครือขายผูบริหาร 
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๓. ผลิต พัฒนากําลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ ครอบคลุม
กลุมเปาหมาย ปริมาณเพียงพอ คุณภาพมาตรฐานสากล  ภายใตการมีสวนรวมเครือขาย โดย 

- คานิยมอาชีวศึกษา แกปญหาทะเลาะวิวาท  รับนองใหม 
- การผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ (นักเทคโนโลยี/นวัตกรรม)  
- ความรวมมือภาครัฐและเอกชนทั้งระบบ  (จัดการศึกษาแบบมีสวนรวม) 
- กรอ. อ.กรอ. อศ.  
- สานพลังประชารัฐ 
- วิจัยและใชประโยชน  

 
๔. ขยายโอกาสทางการศึกษา การเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
อาชีวะเพื่อคนทุกกลุมอยางเทาเทียมและทั่วถึง โดย 

- ดึงนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศกึษากลับเขาเรียน/ฝกอบรมวิชาชีพ  
- อาชีวะทุกชวงวัย 
- อาชีวะตลอดชีวิต  
- เตรียมอาชีวะมัธยมตน (Pre. VEd.)  
 

๕. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การใช ICTเพื่อการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ โดย 

- บูรณาการเครือขาย ICT 
- บูรณาการ Content 
- บูรณาการสื่อ  
- ศูนยดิจิทัลชุมชน 

 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ประสิทธิภาพ และ
ธรรมาภิบาล โดย 

- ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- การพัฒนาบริหารจัดการใหมีคุณภาพ 
- การมีสวนรวมและการสรางเครือขาย 
- ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ 
- ระบบงบประมาณ 
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สวนที่ 2 
ขอมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
       

1. ปรัชญา  วิสัยทัศน  อัตลักษณ  เอกลักษณ  พันธกิจ 
 ปรัชญา 

 คณุธรรมนํา ทักษะล้ํา เดนเลิศวิชา รูคาคุณแผนดิน 
 

 วิสัยทัศน 
 พัฒนาศิลปกรรม พาณิชยกรรม ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
           ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียง มุงสูสากล 
 

 อัตลักษณ 
 เชี่ยวชาญดานฝมือ  ยึดถือคุณธรรม 
 

 เอกลักษณ 
 ศลิปออกแบบ  หนังผลิต  พาณิชยจําหนาย 
 

 พันธกิจ 
 1. มุงผลิตและพัฒนาผูเรียนประเภทวิชาศิลปกรรมและพาณิชยกรรมใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ   
             โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 3. สงเสริมเครือขายการจัดการเรียนรูดานศิลปกรรมและพาณิชยกรรมมุงสูสากล 
 4. พัฒนาวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐของครูและผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา 
    5. บริการวิชาการและวิชาชีพดานศิลปกรรมและพาณิชยกรรมใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

    6. พัฒนาศูนยการเรียนรูดานอุตสาหกรรมเครื่องหนังดวยนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

 

เปาประสงค 
1. ผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพตรงความตองการของตลาดแรงงาน 

2. ผูเรียนสามารถศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของ  

    เศรษฐกิจพอเพียง 

3. สถานศึกษามีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับ 

4. สถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากตนสังกัด 

5. สถานศึกษามีเครือขายจัดการเรียนรูดานศิลปกรรม พาณชิยกรรมทั้งในประเทศและระดับสากล 

6. บุคลากรและผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกประสบการณทั้งในประเทศและระดับสากล 
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7. ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการของครสูามารถนําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 

8. โครงงาน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือพัฒนาอาชีพและ 

    คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 

9. ชุมชนไดรับบริการวิชาการและวิชาชีพตรงตามความตองการ 

10. สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากชุมชน 

11. ผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน 

12. ผูเรียนมีสมรรถนะดานอุตสาหกรรมเครื่องหนังดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

13. คนในชุมชนสามารถประกอบอาชีพดานเครื่องหนังได 

 

2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศกึษา และความโดดเดน  
จุดเนนในการพัฒนาของสถานศกึษา 

1. สถานศึกษาจัดสถานที่เอ้ือตอการเรียนรูไดดี จัดภูมิทัศนไดสวยงามและเหมาะสมกับประเภทวิชา
ศิลปกรรม 

2. สถานศึกษามีสถานประกอบการเขามามีสวนรวมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สงผลให
ผูเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ 

3. สถานศกึษาเปดโอกาสใหผูพิการ และเด็กพิเศษไดมีโอกาสเขาศึกษา ตลอดจนมีระบบการเรียนการ
สอนสําหรับผูพิการและเด็กพิเศษ 

4. การจัดการเรียนการสอนเปนชิ้นงาน 
5. สถานศึกษามีการวางแผนงานโครงการ กิจกรรม ในการสงเสริมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ   

การพัฒนาสื่อและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูที่สงผลตอความพึงพอใจของผูเรียน 
6. สถานศึกษามีการวางแผนงานโครงการ กิจกรรม และดําเนินการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา

ตามหนาที่รับผิดชอบอยางเปนระบบครบถวน 
7. สถานศึกษามีการวางแผน และดําเนินงานระดมทรัพยากรอยางเปนระบบท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
8. ใช Facebook ตอเนื่องกับที่ปรึกษาอยางเปนระบบ 
9. สถานศึกษากระจายการบริหารวิชาชีพสูชมชนไดอยางทั่วถึง และไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่

เก่ียวของเปนอยางด ี
10. พัฒนาคณุภาพการบริหารที่สอดคลองในแผนยุทธศาสตร และการจัดการดานแผนบริหารความเสี่ยง 
11. มีการจัดระบบงานประกันคณุภาพ แบบ Paperless ทีด่ีและควรดําเนินการอยางตอเนื่องความ 

 

โดดเดนของสถานศกึษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
1. สถานศึกษาไดจัดระบบการเรียนการสอนระบบ "โรงเรียนโรงงาน" ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

และวิชาชีพชั้นสูงสาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
2. สถานศึกษาไดรับคัดเลือกใหจัดทําของที่ระลึกในวันประชุมครนูานาชาติ 
3. สถานศึกษาไดรับคัดเลือกใหไปวาดภาพตกแตงผนังและเพดานที่สถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท 
4. ครูไดรับคัดเลือกผลงานออกแบบตราสัญลักษณ และซุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสท่ีมีการประชุมครูนานาชาติ 
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5. ครูไดรับคัดเลือกใหเปนคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางบุ
ครุภัณฑ ชางประเปา และรองเทา 

6. นักเรียนนักศึกษาไดรับคัดเลือกใหจัดแสดงแฟชั่นเครื่องหนังในงาน "แผนดินของเราอาชีวศึกษา
สรางอาชีพเปนราพลี ถวายพระจักรีภูมิพล" 

7. ผานการประเมินคุณภาพรอบ 3 
8. ผานการประเมินสถานศึกษาขนาดเล็ก 
9. การประเมินสถานศึกษาที่จัดระบบทวิภาคี ระดับ 3 ดาว 

 10. ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
                ผลงาน แสงแหงไมยรา ระดับ เหรียญเงิน 
 11. โครงการประกวดวิทยาศาสตรอาชีวะเอสโซ ผานการคัดเลือกโครงการระดับอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

12. ประกวดศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศกึษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพ ระดับ 2 ดาว 
 13. แขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ครั้งที่ 12 รองคัดเลือกภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร        
ณ กรุงเทพมหานคร  และประเภทมวยสากลสมัครเลนหญิง รุนไมเกิน 64 กิโลกรัม ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
และวิ่งวิบาก 2,000 เมตร  ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
  

3. กลยุทธและมาตรการ ของสถานศึกษา 
  1. สงเสริมการจัดการเรียนรูในระบบและระบบทวิภาคีโดยบูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรม เพ่ือมุง

พัฒนาสมรรถนะผูเรียนสายวิชาชีพศิลปกรรมและพาณิชยกรรม 

  2. สนับสนุนใหครูและผู เรียนมีความรู  ทักษะ และเจตคติที่ดีตอการสรางงานวิจัย นวัตกรรม         

และสิ่งประดิษฐที่สามารถนําไปใชพัฒนาการเรียนรู และพัฒนาวิชาชีพ  

  3. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดตั้ งศูนยบริการวิชาชีพดานอุตสาหกรรมเครื่องหนัง             

และใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สรางงาน และสรางรายไดแก

ผูเรียนและคนในชุมชน  

  4. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนโดยรวมกับผูปกครองและชุมชน เพ่ือใหผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมที่ดี อีกทั้งสรางความรูเทาทนัดานสื่อ เทคโนโลยี เพศ และยาเสพติด แกผูเรียน 

  5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชระบบคุณภาพ PDCA เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสารเชิงรุก และหลักธรรมาภิบาล 

  6 สงเสริมสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัฒนธรรมองคกรท่ีดี มีขวัญกําลังใจและ

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสูความเปนมืออาชีพ เปนแบบอยางที่ดีและรวมพัฒนาสถานศึกษาอยางเปน

ระบบ 

  7. ยกระดับคุณภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู  และสภาพแวดลอมในวิทยาลัย             

ใหสนับสนุนการจัดการเรียนรูดานวิชาชีพศิลปกรรมและพาณิชยกรรมอยางตอเนื่อง 

  8. พัฒนาเครือขาย ความรวมมือ การแนะแนว การประชาสัมพันธ กับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ

เครือขายผูปกครอง ดวยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือเพิ่มปริมาณผูเรียนและขับเคลื่อนวิสัยทัศน พันธกิจของ

วิทยาลัย 
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4. ประวัต ิความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

    วิทยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ 

 
4.1  ประวัติ ความเปนมา ของวิทยาลัยฯ 

 

ประวัติวิทยาลัย 

 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2479 มีฐานะเปนโรงเรียนราษฎร พ.ศ. 2484 ไดยาย
มาเปดทําการ ณ เลขที่ 20 อาคาร 6 ถนนราชดําเนินกลางในนามโรงเรียนชางหนัง ราชดําเนิน  รับนักศึกษา
ผูสําเร็จชั้นประถมปที่ 4 เขาเรียน สอนวิชาชางหนังแกนักเรียนชาย และวิชาตัดเยบ็เสื้อผาแกนักเรียนหญิง ตั้งอยู
ใกลวัดสุทัศน เทพวราราม  พ.ศ. 2482 กระทรวงธรรมมาการในสมัยนั้นได รับโอนกิจการไปขึ้นกับ
กระทรวงศึกษาธิการโดยตรง และยายโรงเรียน   ชางเย็บหนังและเสื้อผาเฉลิมโลก สอนเฉพาะ นักเรียนชาย 
 ในป พ.ศ. 2502 นายบํารุง พรหมพฤกษ เปนครูใหญไดเปดสอนมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายหลักสูตร 3 ป 
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายและตามแผนการศึกษาแหงชาติป พ.ศ. 2503 ไดเปลี่ยนชื่อจากอาชีวศึกษาชั้นสูงเปน
มัธยมศึกษาสายอาชีพ 
 เนื่องจากการเรียนการสอน และกิจการอ่ืนๆไดเจริญกาวหนาขึ้นเปนลําดับโดยเฉพาะวิชาชางหนังได
เพ่ิมสอนวิชาที่ทันสมัย ซึ่งทองตลาดยังไมไดดําเนินการทํา นักเรียนสามารถทํางานดานชางหนังซึ่งมีอยูใน
ทองตลาดไดทุกชนิด สามารถทําสิ่งที่ทองตลาดยังไมไดคดิทํา นักเรียนที่สําเร็จออกไปมีความรูดานวิชาชาง และ
วิชาสามัญเปนอยางดี สามารถนําความรู ความสามารถไปใชในการประกอบอาชีพทั้งในหนวยงานรัฐบาลและ
เอกชน 
 ฉะนั้นโรงเรียนเห็นวาควรไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม เพ่ือความเหมาะสม จึงไดเสนอขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนไปยังกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนชางเย็บหนัง
ราชดําเนิน” ไปเปน “โรงเรียนชางหนังพระนคร” ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2513 

ตอมาในป 2519 ทางโรงเรียนไดจัดทําหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
“แผนกวิชาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องหนัง” เสนอตอกรมอาชีวศึกษา ซึ่งทางกรมไดพิจารณาและ
อนุมัติใหทางโรงเรียนเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ดังกลาว ซึ่งทําใหผูไดรับการศึกษาใน
แผนกนี้มีความรูความสามารถในการไปประกอบอาชีพสวนตัวและรับราชการพรอมมีฐานะเทียบเทา
อนุปริญญาทางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องหนัง และ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2519 ไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก
โรงเรียนชางหนังพระนคร อีกครั้งหนึ่งเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพ วิทยาเขต 5 ราชดําเนิน ประกอบดวย 
สถานศึกษา 8 แหง คือ 

1. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ 
5. โรงเรียนชางหนังพระนคร 
6. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
7. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
8. วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย 
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พ.ศ. 2521  เปลี่ยนชื่อเปน วิทยาลัยชางอุตสาหกรรมนครหลวง 
พ.ศ. 2522 ไดแยกตัวออกเปนอิสระชื่อ วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย มี 2 วิทยาเขตคือวิทยาเขตราชดําเนิน 

และวิทยาเขตประตูน้ํา 
พ.ศ. 2523 วิทยาลัยเปดสอนแผนกวิชาศิลปหัตถกรรมอีก 1 แผนก และ ไดรับการยกฐานะใหเปน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523 นายบํารุง พรหมพฤกษ เปน
ผูอํานวยการ 

พ.ศ. 2525 เปดสอนแผนกวิชาศิลปประยุกต เพ่ิมอีก 1 แผนก 
พ.ศ. 2530 เปดสอนแผนกวิชาวิจิตรศลิป และขยายที่สอนไปยังวิทยาเขตราชสิทธาราม อีก 1 เขต 
พ.ศ. 2532 เปดหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาการทํากระเปา และการทํารองเทา 
พ.ศ. 2535 ไดรับงบประมาณสรางวิทยาลัยใหม ที่ซอยลาดพราว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กทม. 

เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง สาขาวิชา
การออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศลิป สาขาวิชาหัตถกรรม 

พ.ศ. 2537 ยายแผนกอุตสาหกรรมเครื่องหนัง (ปวช.1) จากเขตลาดพราวมาสอนท่ีวิทยาเขตราชสิทธา
รามและราชดําเนิน 

  - เปดรับสมัครนักเรียน ปวช.1 แผนกอุตสาหกรรมเครื่องหนังที่เขตราชสิทธาราม 
 - เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป ซึ่งตอมา

เปลี่ยนเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป 
 - รวมมื อกับภ าค เอกชน  เป ดสอนระบบทวิภ าคี  สาขางานหวาย และสาขาวิช า

เครื่องประดับอัญมณ ี
พ.ศ. 2540 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาออกแบบตกแตง 
พ.ศ. 2541 ปดการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขตราชสิทธาราม ไดยายมาเรียนที่วิทยาเขตราชดําเนิน เปดสอน

เฉพาะแผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
พ.ศ. 2542 ยายมาทําการสอน ณ วิทยาลัยศลิปหัตถกรรมกรุงเทพฯ ลาดพราว 101 แขวงคลองจั่น 
 เขตบางกะป กรุงเทพฯ เพียงแหงเดียวและเหลือระยะสั้นคงไวท่ีราชดําเนินเพียงบางสวนโดย

กรมอาชีวศึกษาไดใชสถานที่ราชดําเนินเปนอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษาใน
รูปแบบคณะกรรมการตามที่กรมอาชีวศึกษาไดจัดตั้งขึ้น 

พ.ศ. 2542 เปดสอนประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาพณิชยการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
พ.ศ. 2548 ผานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาดานอาชีวศึกษารอบแรก 

ของปการศึกษา 2546-2550 
พ.ศ. 2549 เปดระบบเทียบโอนประสบการณ 
พ.ศ. 2550 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 
พ.ศ. 2550 หลักสูตรระยะสั้นไดยายทําการสอนจากราชดําเนิน มาที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ    

ซอยลาดพราว ๑๐๑ 
พ.ศ. 2550 เปด “หอศิลป 101” เพ่ือเปนสถานที่ใชบูรณาการองคความรูใหสอดคลองกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
พ.ศ. 2551 เปด “อาแกลเลอรี่”ที่ราชดําเนิน เพื่อเปนสถานที่สําหรับแสดงผลงานศิลปะ จากวิทยาลัยใน

สังกัดอาชีวศึกษาที่เปดสอนประเภทวิชาศิลปกรรม  
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พ.ศ. 2551 ผานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาดานอาชีวศึกษารอบที่ 1 
ของปการศึกษา 2549-2553 

พ.ศ. 2552 เปดโรงเรียนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนัง และพิพิธภัณฑเครื่องหนัง 
พ.ศ. 2552 เปดอาคารศูนยบริการวิชาชีพ “สุจิตวิมล” 
พ.ศ. 2552 ผานการประมาณคณุภาพการศึกษาโดยตนสังกัด ปการศกึษา 2551 
พ.ศ. 2552 ผานการประเมินสถานศึกษาพอเพียงดานการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พ.ศ. 2554 ไดรับรางวัลชมเชย ในโครงการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา 

ขนาดเล็ก ประจําปการศึกษา 2554 
พ.ศ. 2554 เริ่มจัดงานวิชาการประจําวิทยาลัยภายใตชื่อ “อารตดีจัง” 
พ.ศ. 2555 จัดตั้งศนูยเรียนรู ARTWORK 
พ.ศ. 2555 ผานการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัด ปการศกึษา 2552 
พ.ศ. 2555 ผานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาดานอาชีวศึกษารอบที่สาม 

ของปการศึกษา 2552-2556 (วันที่ 28-30 มกราคม พ.ศ. 2556) 
  ตลอดระยะเวลาที่ผานมา วิทยาลัยไดผลิตนักเรียน นักศึกษาไปประกอบอาชีพตางๆ ไดแก อาชีพรับ

ราชการ เชน ครูอาจารย ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ทุกงานในโรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจ (การบินไทย) โรงงาน
ประกอบรถยนต โรงงานอุตสาหกรรมทํารองเทา และกระเบื้อง มูลนิธิสายใจไทย ประกอบอาชีพสวนตัว ฯลฯ 
 ปจจุบันนี้อาชีพอ่ืนหางานทํายาก แตงานหนังยังสามารถยึดเปนอาชีพอิสระที่สามารถทําเงินไดโดยใช
เงินทุนเพียงเล็กนอย นอกจากนี้วิทยาลัยฯยังไดทําประโยชนใหกับสังคมอีกมากมาย เชน 

- รวมโครงการนํารองการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาอาชีพใหกับชาวบาน 
- ทําฉลองพระบาทถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
- ทําของชํารวยมอบใหรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
- ฝกอาชีพงานหนังใหกับประชาชนผูไมมีงานทําในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา 
- อบรมงานผลิตภัณฑเครื่องหนัง ใหกับเจาหนาที่จากกรมพัฒนาชุมชน 

 

 นักเรียนนักศึกษาแผนกอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแหงนี้ไดมีสวนรวม
ในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจสงออกผลิตภัณฑเครื่องหนัง ซึ่งสินคาประเภท
เครื่องหนังเปนสินคาสงออกติดอันดับ 1 ใน 10 ที่ทํารายไดใหกับประเทศมากมายมหาศาล 
 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เปดสอน 2 ประเภทวิชา ไดแก ประเภทวิชาศิลปกรรม และพาณิชยกรรม 
เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับชุมชนไดมีทางเลือกในการศึกษาตามความตองการ เปนการสนองนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาอีกทางหนึ่งดวย 
 เปดการเรียนการสอน 6 สาขาวิชา โดยมุงที่จะจัดการเรียนการสอนใหสามารถเอื้ออํานวยและ   
สนับสนุนซึ่งกันและกันทุกสาขาวิชาภายใตเอกลักษณวิทยาลัยคือ “ศิลปออกแบบ หนังผลิต พาณิชยจําหนาย” 
ไดแกสาขาวิชา ออกแบบ คอมพิวเตอรกราฟค วิจิตรศิลป เครื่องประดับอัญมณี อุตสาหกรรมเครื่องหนังและ
พาณิชยกรรม โดยจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนนักศึกษาไดมีความรูความสามารถที่กอประโยชนสนับสนุน
ความสามารถทั้งดานองคความรู ทักษะ และจรรยาบรรณวิชาชีพ นําไปใชในการประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน ผูเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนังไดจัดใหมีการเรียนในรายวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑเพ่ือใหความรูเก่ียวกับออกแบบรูปทรงโครงสรางและประโยชนใชสอยของรองเทาและกระเปา อีกทั้ง
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ยังจัดใหเรียนวิชาคอมพิวเตอร การขาย บัญชีเบื้องตน เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการนําเสนอผลงานใหผูอ่ืนหรือ
ลูกคาได ท้ังยังสามารถทําบัญชีการรับ-จายเงิน หลักการทําบัญชีเบื้องตนได เปนตน 
 
 
 4.2) ตราสัญลักษณวิทยาลัย 
 

เปนรูปองคพระวิษณุกรรม และใชอักษรยอ “วศป.” 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.3) สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

 ชุมชนลาดพราว 101  ซอยลาดพราว 101  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะป หรือชุมชนวัดบึงทองหลาง
ประกอบดวยโรงเรียนวัดบึงทองหลา  เปนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร วิทยาลัย
ศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัดบึงทองหลางเปนศูนยกลาง วัดแหง
นี้ตั้งอยูเลขที่  14  ซอยลาดพราว 101  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะป  เปนวัดที่พระอุโบสถสรางเปนรูปลักษณะ
เรือ พระประธานในอุโบสถชื่อหลวงพอพรศรีสุเวทสุวรรณ วัดนี้เปนวัดพัฒนาตัวอยางของกรมศาสนาและของ
กรุงเทพมหานคร ในดานการอนุเคราะหผูยากจนดวยการบริจาค โลงศพฟรี มีรถรับศพ และอาหารวางฟรี 1 
มื้อระหวางการสวด นอกจากนี้ยังมีการบริจาคที่ดินเพื่อการศึกษาอีกดวย วัดนี้ยังเปนที่ตั้งของมูลนิธิหลวงปูพัก 
พระเกจิอาจารยชื่อดังทางดานวิปสสนา 
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แผนที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
 

 อาคารเรียนในวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ มีจํานวน 7 หลัง 47 หอง ประกอบดวยหองเรียนวิชา
สามัญหองปฏิบัติการประจําแผนกตางๆ หองสมุด  หอง Sound Lap และหองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  หอง
วิทยบริการ  หอง Internet  นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังมีหอศิลปกรรม 101 ที่เกิดจากการรวมคิด รวมทําของ
ผูบริหารและคณะครูเพ่ือใหเปนแหลงการเรียนที่สําคัญของทองถ่ินและนักเรียน นักศึกษา 
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4.4  ขอมูลดานอาคารสถานที ่

 

 ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 

 ชื่อภาษาอังกฤษ   Bangkok Arts And Crafts College 

 ที่ตั้งสถานศึกษา   เลขที่  89  ซอยลาดพราว 101 ถนนลาดพราว  แขวงคลองจ่ัน  เขตบางกะป   

                                 กรุงเทพฯ  10240 

 โทรศัพท     02-3760062-3   

 โทรสาร      02-3760086 

 เว็บไซต    http://www.artsbkk.ac.th 

 อีเมล   artsbkk101@hotmail.com 

 เนื้อท่ีของสถานศึกษา 

 23 ไร  1 งาน  39  ตารางวา 

     มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น    13  หลัง มีหองทั้งสิ้น   104  หอง  ไดแก 

 

1. อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาการ 
ออกแบบและคอมพิวเตอรกราฟก 

จํานวน  1  หลัง  8  หอง   สรางดวยงบประมาณป 2534 

2. อาคารปฏิบัติการแผนกวิชา
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

จํานวน  1  หลัง  8  หอง สรางดวยงบประมาณป 2534 

3. อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาวิจิตรศลิป 
และแผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี 

จํานวน  1  หลัง  8  หอง สรางดวยงบประมาณป 2534 

4. อาคารเรียนวชิาพื้นฐาน     จํานวน  1  หลัง  8  หอง สรางดวยงบประมาณป 2537 
5. อาคารอํานวยการและหองเรียนและ

แผนกวิชาพาณิชยกรรม 
จํานวน  1  หลัง  17  หอง   สรางดวยงบประมาณป 2539 

6. อาคารศูนยบมเพาะ  จํานวน  1  หลัง  2  หอง สรางดวยงบประมาณป 2552 
7. อาคารหอประชุม-โรงอาหาร  จํานวน  1  หลัง  1  หอง สรางดวยงบประมาณป 2535 
8. อาคารของงานพัสดุและงานอาคาร

สถานที่ 
จํานวน  1  หลัง  1  หอง สรางดวยงบประมาณป 2551 

9. อาคารผลผลิต   จํานวน  1  หลัง  6  หอง สรางดวยงบประมาณป 2539 
10. แฟลตครู-อาจารย  จํานวน  1  หลัง  15  หอง   สรางดวยงบประมาณป 2538 
11. แฟลตนักการภารโรง จํานวน  1  หลัง  16  หอง   สรางดวยงบประมาณป 2535 
12. หองน้ํานักเรียนชาย  จํานวน  1  หลัง  8  หอง สรางดวยงบประมาณป 2541 
13. หองน้ํานักเรียนหญิง  จํานวน  1  หลัง  6  หอง สรางดวยงบประมาณป 2550 
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น คน หนวย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 1531 896 824 3,251     8 20 28 3,279          

1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวิชา/งาน   การขาย/การตลาด -         -         -         -         -         -         -        -             

 - สาขาวิชา/งาน   คอมพิวเตอรธุรกิจ 22          19          21          62 -         -         -        62              

 - สาขาวิชา/งาน   คอมพิวเตอรธุรกิจ (ทวิศึกษา) 24          27          19          70 -         -         -        70              

 - สาขาวิชา/งาน   บัญชี (ทวิศึกษา) -         13          -         13 -         -         -        13              

 - สาขาวิชา/งาน   ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาค)ี 43          28          28          99 8           8           16         115             

2. ประเภทวิชา ศิลปกรรม

 - สาขาวิชา/งาน   วิจิตรศิลป -         15          3           18 -         -         -        18              

 - สาขาวิชา/งาน   ออกแบบ 28          19          11          58 -         -         -        58              

 - สาขาวิชา/งาน   ออกแบบ (ทวิศึกษา) 13          8           21 -         -         -        21              

 - สาขาวิชา/งาน   คอมพิวเตอรกราฟก 18          14          24          56 -         12          12         68              

 - สาขาวิชา/งาน   อุตสาหกรรมเครืองหนัง 7           9           10          26 -         -         -        26              

 - สาขาวิชา/งาน   อุตสาหกรรมเครืองหนัง (ทวิภาค)ี 1,333      701        672        2,706     -         -         -         2,706          

 - สาขาวิชา/งาน   เครื่องประดบัอัญมณี (ทวิภาค)ี 43          43          36          122 -         -         -         122             

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ทั้งปการศึกษา (2560) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ยอด ณ วันท่ี 9 ม.ิย.60 ที่ลงทะเบียน 217 คน 700 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน - คน 2.5 หลักสูตร ปชด. - คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) - คน 2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด. - คน 2.6 หลักสูตรอื่น ๆ - คน

-

7. ขอมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน

ปการศึกษา 2560  (ปปจจุบัน) 

3,279

ภาคเรียนที่ 2/2560(ปปจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น คน หนวย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 1,020 1,531 896 3,447 35 8 43 3,490

1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวิชา/งาน   การขาย/การตลาด -         -         -         -         -         -         -         -             

 - สาขาวิชา/งาน   คอมพิวเตอรธุรกิจ 20 22          19          61 -         -         -         61              

 - สาขาวิชา/งาน   คอมพิวเตอรธุรกิจ (ทวิศึกษา) 20 24          27          71 -         -         -         71              

 - สาขาวิชา/งาน   บัญชี (ทวิศึกษา) -         -         13          13 -         -         -         13              

 - สาขาวิชา/งาน   ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาค)ี 40 43          28          111 20 8 28 139             

-                        

2. ประเภทวิชา ศิลปกรรม -             

 - สาขาวิชา/งาน   วิจิตรศิลป 20 -         15          35 -         -         -         35              

 - สาขาวิชา/งาน   ออกแบบ 20 28          19          67 -         -         -         67              

 - สาขาวิชา/งาน   ออกแบบ (ทวิศึกษา) 20 13          8           41 -         -         -         41              

 - สาขาวิชา/งาน   คอมพิวเตอรกราฟก 20 18          14          52 15 -         15 67              

 - สาขาวิชา/งาน   อุตสาหกรรมเครืองหนัง 20 7           9           36 -         -         -         36              

 - สาขาวิชา/งาน   อุตสาหกรรมเครืองหนัง (ทวิภาค)ี 800 1,333      701        2,834     -         -         -         2,834          

 - สาขาวิชา/งาน   เครื่องประดบัอัญมณี (ทวิภาค)ี 40 43          43          126 -         -         -         126             

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ทั้งปการศึกษา (2561) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 700 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน - คน 2.5 หลักสูตร ปชด. - คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) - คน 2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด. - คน 2.6 หลักสูตรอื่น ๆ - คน

-

7.2 เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา
ปการศึกษา 2561  (ปตอไป) 

3,490

ภาคเรียนที่ 1/2561(ปตอไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.
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6.1 อัตรากําลัง ป 2561 ขอมูล ณ วันที่  1  ตุลาคม  2560
ผูใหขอมูล งานบุคลากร

61      คน  
ก. ขาราชการ 37      คน

1  ผูบริหาร 5        คน
2  ขาราชการครู 32      คน
3  ขาราชการพลเรือน - คน

ข. ลูกจางประจํา 6        คน
1  ทําหนาที่สอน 1        คน
2  ทั่วไป/สนับสนุน 5        คน

ค. พนักงานราชการ 1        คน
1  ทําหนาที่สอน 1        คน
2  ทั่วไป/สนับสนุน - คน

ง. ลูกจางชั่วคราว 17      คน
1  ทําหนาที่สอน 2        คน
2  ทั่วไป/สนับสนุน 15      คน

จ. - คน
ฉ. - คน

ช. มีอัตราวาง ไมมีคนครอง - คน
1 ขาราชการ - คน
2 ลูกจางประจํา - คน

6. ขอมูลบุคลากร
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

อัตรากําลังของ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ                              มีบุคลากรทั้งสิ้น

มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ
มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการที่อื่น
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61    คน
ก. ผูบริหารและครู ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ํากวา ม.6 - คน 6        คน 6   คน
 - ปวช./ม.6 - คน 4        คน 4   คน
 - ปวส./อนุปริญญาตรี - คน 8        คน 8   คน
 - ปริญญาตรี 23 คน 5        คน 28  คน
 - ปริญญาโท 13 คน - คน 13  คน
 - ปริญญาเอก 2        คน - คน 2   คน

รวม 38      คน รวม 23      คน 61 คน

17     คน
ก. ครูพิเศษสอน ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม

 - จางดวยงบบุคลากร - คน - คน - คน
 - จางดวยงบดําเนินงาน - คน - คน - คน
 - จางดวยงบเงินอุดหนุน 2        คน 15      คน 17  คน
 - จางดวยเงินรายได (บกศ.) - คน - คน - คน
 - จางดวยเงินอ่ืน ๆ - คน - คน - คน

รวม 2        คน รวม 15      คน 17 คน

รวม 5 คน

1 น.ส.จงสถาพร  ดาวเรือง
2 นายกิติพงศ  รติปาณ
3 นายกุญชพิสิฎฐ  เขาทองธนาวัฒน
4 นายวีระพันธ  เอ่ียมสอาด
5 น.ส.สุมาวดี  พวงจันทร

6.3  ขอมูลลูกจางชั่วคราว จําแนกตามแหลงเงินที่จาง

ป.โท รองผูอํานวยการ -
ป.เอก รองผูอํานวยการ -

ป.โท รองผูอํานวยการ -
ป.โท รองผูอํานวยการ -

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

6.2  ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา

ป.เอก ผูอํานวยการ -

6.4  ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ
6.4.1. ผูบริหารสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่
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รวม 32 คน (ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน)

1 น.ส.วรารัตน  คําเมือง  คอมพิวเตอรกราฟก
2 นางปวรวรรณ  ผาลิกา
3 นางจุฑามาศ  แหนผัน วิทยาศาสตร
4 น.ส.พัชรนันท  ไชยมหาพฤกษ การบัญชี
5 นางรุงเพชร  ยืนเพ็ง อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
6 นายพัลลภ  ผลพฤกษา คอมพิวเตอรกราฟก
7 น.ส.ณัฐธยาน ธีรกุลจินดาภรณ
8 นางสิรินาฏ  เลือดนักรบ
9 น.ส.ปยะมาศ  ชํานาญ
10 น.ส.วรารัตน  สุขขี ภาษาอังกฤษ
11 นายณัฐสันต  ขจิตระบิน เครื่องประดับอัญมณี
12 นางขนิษฐา  ตรีคุณประภา หนาที่และพลเมือง
13 นายปราโมทย  รัตนโอภา
14 นางบุษบรรณ  ลิขิตธีระกุล
15 นางศรีสุดา  บุญแกว อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
16 นายวิเชียร  คงฤทธิ์ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
17 นายชัยภัทร  สอนเครือ วิจิตรศิลป
18 นายถาวร  อินทานนท อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
19 นางศรีสมัย  จิตสม วิจิตรศลิป
20 น.ส.สรสรี  สุประภา การออกแบบ
21 นางเดือนเพ็ญ  อินทานนท อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
22 นางทิพมล  นวเจริญพงษ คณิตศาสตร
23 นายธฌา  อินทะวงศ
24 นายภาคภูมิ  พุมโพธิ์ทอง
25 นางมนทิชา  กตัญชลีกุล
26 นายธนากร  วิจิตรานนท
27 นายธีรศกัดิ์  บิสนุม
28 นางสิริพร  ชุมคง
29 น.ส.มุกดา  หนูพุม
30
31 คอมพิวเตอรกราฟก
32

นายทชานน  จิตตวิสุทธิกุล ป.ตรี -
นายฐิติพันธ  อุนกาศ ป.ตรี ออกแบบ -

ป.ตรี คอมพิวเตอรธุรกิจ -
นางกมลาณัชส  ทองเจริญ ป.ตรี ภาษาไทย -

ป.ตรี คอมพิวเตอรกราฟก -
ป.ตรี วิทยาศาสตร -

ป.ตรี ออกแบบ -
ป.ตรี พลศึกษา -

ป.ตรี -

ป.ตรี

ป.ตรี วิจิตรศิลป -

ป.ตรี -

ป.ตรี บัญชี -

-

-
ป.ตรี -

ป.ตรี การออกแบบ -

ป.ตรี -

ป.ตรี -

ป.ตรี -

ป.ตรี -

ป.ตรี

ป.โท คอมพิวเตอรธุรกิจ -
ป.โท

ป.ตรี อุตสาหกรรมเครื่องหนัง -

ป.ตรี -

ป.โท คอมพิวเตอรธุรกิจ -
ป.โท ภาษาอังกฤษ -

ป.โท -
ป.โท -
ป.โท -

ป.โท -
ป.โท พลังงานและสิ่งแวดลอม -
ป.โท -

6.4.2. ขาราชการ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
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6.4.3. ลูกจางประจํา รวม 6 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1 นายสงวน  จันทรสวัสดิ์
2 นางวรรณา  ชูดําดี
3 นายเทอดเกียรติ  เสนาวัน
4 นายวิพล  ออนแชม
5 นายประสาน  รอดวิลัย
6 นายสุขสันต  เสนาวัน

6.4.4. พนักงานราชการ รวม 1 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1 น.ส.จุรีรัตน  วัชรีรัตน

6.4.5. ครูพิเศษสอน รวม 2 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1 นายวัชระ  บุญกระจาง
2 นางอุไรวรรณ  แพทยประทุม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ

ป.ตรี คอมพิวเตอรธุรกิจ -
ปวช. -

ป.ตรี นาฏศิลป -

ชื่อ - สกุล
วุฒกิารศึกษา ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ชื่อ - สกุล
วุฒกิารศึกษา ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ป.4 - คนงาน
ป.4 - คนงาน

ป.4 - พนักงานขับรถ
ป.4 - คนงาน

ปวส. ผูสอนวิชาการทํารองเทา

ปวส. - พนักงานพิมพดีด

ชื่อ - สกุล
วุฒกิารศึกษา ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
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6.4.6. ลูกจางชั่วคราว รวม 15 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1 น.ส.พรเพ็ญ  วงศวิวิชพัฒนา
2 น.ส.สุภริตา  โคตรภูเวียง
3 นางสาวปาตีเมาะ กอเดร
4 น.ส.ยุวรัตน  อินออน
5 น.ส.สมพิศ  วัดปน
6 น.ส.อภิญญา  ชัยพงษ
7 น.ส.พัชรา  ออนเมือง
8 นางสาวจตุพร  มารศรี
9 นายไกรวิทย  ชุมคง
10 น.ส.อทิตา  สุคนย
11 น.ส. ธิติญา  อนันตะ
12 นางสาวสมาพร  สงาพันธ
13 น.ส.ธวัลรัตน  เขียนประทุม
14 นายอนันต  อิ่มปาน
15 นางบงกช  รอดวิลัย ป.4 - คนงาน

ม.6 - งานหองสมุด
ป.4 - คนงาน

ปวช. - งานครูที่ปรึกษา
ปวช. - งานทะเบียน

ปวส. - งานพัสดุ
ปวส. - งานแนะแนว

ปวส. - งานพัสดุ
ปวส. - งานทวิภาคี

ปวส. - งานบุคลากร
ปวส. - งานหลักสูตร

ป.ตรี - งานวัดผล
ป.ตรี - งานการเงิน

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.ตรี - งานบัญชี
ป.ตรี - งานวิจัย

ชื่อ - สกุล
วุฒกิารศึกษา ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา



 
 

13 

5. แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
    
          
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการ 
นางสาวจงสถาพร  ดาวเรือง 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

รองผูอาํนวยการ ฝายบรหิารทรัพยากร 
นายกิติพงศ  รติปาณ 

รองผูอาํนวยการ ฝายพัฒนากิจการนกัเรียนนักศกึษา 
นายวีระพันธ  เอีย่มสอาด 

 

รองผูอาํนวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ 
นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร 

 

รองผูอาํนวยการ ฝายวิชาการ 
นายกุญพิสิฎฐ  เขาทองธนาวัฒน 

 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 
 

หัวหนางานการเงิน 
นางขนิษฐา ตรีคุณประภา 

หัวหนางานการบัญช ี
นายธฌา  อินทะวงศ 

หัวหนางานอาคารสถานที่ 
นายวิเชียร คงฤทธิ์ 

หัวหนางานบุคลากร 
นางบุษบรรณ ลิขิตธีระกุล 

หัวหนางานทะเบียน 
นางกมลาณัชส ทองเจริญ 

หัวหนางานพัสดุ 
นางมนทิชา  กตัญชลีกุล 

หัวหนางานประชาสัมพันธ 
นายพัลลภ ผลพฤกษา 

 

หัวหนางานกิจกรรมฯ 
นายภาคภูมิ พุมโพธิ์ 

หัวหนางานแนะแนว 
นางสาวศรีสมัย ธนาวรโชติ 

 

 

หัวหนางานสวัสดิการฯ 
นายสงวน จันทรสวัสดิ์ 

หัวหนางานปกครอง 
นายธนากร วิจิตรานนท 

 

หัวหนางานโครงการพิเศษฯ 

นายปราโมทย รัตนโอภา 

 

หัวหนางานศูนยขอมูลฯ 
นายธีรศักดิ์  บิสนุม 

 
 

หัวหนางานสงเสริมผลผลิตฯ 

น.ส.ปยะมาศ  ชํานาญ 

 

หัวหนางานวิจัย 
น.ส.วรารัตน  คําเมือง 

 
หัวหนางานประกันฯ 
น.ส.สรสรี  สุประภา 

 

หัวหนางานประเมินผลฯ 
นายฐิตพิันธ อุนกาศ 

หัวหนางานวิทยบริการฯ 
นางสาววรารัตน  สุขขี 

หัวหนางานทวิภาคี 
นางสิริพร  ชุมคง 

หัวหนางานสื่อการเรียนฯ 
นายวิเชียร คงฤทธิ์ 

หัวหนาแผนกวิชา 
 

 วิจิตรศิลป 
     นายชัยภัทร  สอนเครือ 
 สามัญสัมพันธ 
     นางปวรวรรณ ผาลิกา 
 การออกแบบ 
     นางสาวสรสรี สุประภา 
 คอมพิวเตอรกราฟก 
     นายพัลลภ ผลพฤกษา 
 เครื่องประดับอัญมณี 
     นายณัฐสันต ขจิตระบิน 
 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
     นายถาวร อินทานนท 
 พณิชยการ 
     น.ส.ณัฐธยาน ธีรกุลจินดาภรณ 
 การจัดการธุรกิจคาปลีก 
     นางทิพมล  นวเจริญพงศ 
 

 

หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 

นางสิรินาฏ  เลือดนักรบ 

หัวหนางานที่ปรึกษา 
น.ส.พัชรนันท ไชยมหาพฤกษ 

 

 

หัวหนางานความรวมมือ 
นางศรีสุดา บุญแกว 

 

 

หัวหนางานวางแผนฯ 
น.ส.มุกดา  หนูพุม 

 

 

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 

นางรุงเพชร  ยืนเพ็ง 
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หนวย : บาท

รวมท้ังสิ้น
แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

งบกลาง ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

อุดหนุน

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

รวม

1. โครงการ

เรง

ประสิทธิภาพ

การสอนครู

2. .โครงการ

สงเสริมการ

ปฏิรูป

อาชีวศึกษา

3. คาใชจาย

โครงการจัดหา

บุคลากร

สนับสนุนเพื่อ

คืนครูให

นักเรียน

3. คาใชจาย

โครงการขยาย

และยกระดับ

อาชีวศึกษาทวิ

ภาคี

4. โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

คุณภาพศูนย

ซอมสรางเพื่อ

ชุมชน (Fix it 

Center)

รวมทั้งสิ้น

21,865,137.75 4,008,800.00 1,641,000.00 140,000.00 49,000.00 25,339,650.00 53,028,287.75 224,600.00 564,800.00 117,600.00 189,000.00 350,000.00 2,940,000.00 55,968,287.75

 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 21,417,837.75 4,008,800.00 1,641,000.00 140,000.00 25,339,650.00 52,547,287.75 189,600.00 50,000.00 117,600.00 189,000.00 350,000.00 896,200.00 27,228,850.00

 - งบบุคลากร 21,417,837.75

 - งบดําเนินงาน 3,015,800.00 1,641,000.00 140,000.00

 - งบลงทุน 993,000.00 993,000.00 993,000.00

 - งบเงินอุดหนุน 25,339,650.00 25,339,650.00 25,339,650.00

 - งบรายจายอื่น 189,600.00 50,000.00 117,600.00 189,000.00 350,000.00 896,200.00 896,200.00

 2. แผนงานสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 432,000.00 49,000.00 481,000.00 481,000.00

 - งบบุคลากร 432,000.00 432,000.00 432,000.00

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน 49,000.00 49,000.00 49,000.00

 - งบรายจายอื่น

สวนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ผลผลิต

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2560) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
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รวมท้ังสิ้น
แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

งบกลาง ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

อุดหนุน

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

รวม

5. คาใชจาย

โครงการลด

ปญหาการ

ออกกลางคนั

ของผูเรียน

อาชีวศึกษา

6.  เงิน

อุดหนุนคา

จัดการเรียน

การสอนรวม

ทวิศึกษา

7. เงินอุดหนุน

คาอุปกรณการ

เรียนของ

นักเรียนสาย

อาชีพ

รวมทั้งสิ้น

 3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 15,300.00 35,000.00 514,800.00 549,800.00 549,800.00

 - งบบุคลากร 15,300.00

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น 35,000.00 514,800.00 549,800.00 549,800.00

4. แผนงานสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1,494,000.00 1,494,000.00 1,494,000.00

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน 1,494,000.00 1,494,000.00 1,494,000.00

 - งบรายจายอื่น

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2559) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
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1. ประมาณการรายรับ 83,765,556.33 บาท
 ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา 3,059,938.65 บาท

 - ยอดยกมาจากปปจจุบัน 2,522,638.65  บาท
 - คาดวามีรายรับในปตอไป 537,300.00     บาท

80,705,617.68 บาท
งบบุคลากร 27,277,113.41 บาท
งบดําเนินงาน 4,285,000.00 บาท
งบลงทุน 7,319,200.00 บาท
งบเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 40,980,704.27 บาท

งบรายจายอื่น 843,600.00 บาท

2. ประมาณการรายจาย 80,705,617.68 บาท
งบบคุลากร 27,277,113.41 บาท
 - เงินเดือนขาราชการ 18,912,602.13 บาท
 - เงินวิทยฐานะขาราชการ 1,614,830.00 บาท
 - เงินประจําตําแหนงขาราชการ คศ.3 948,056.29 บาท
 - เงินคาจางลูกจางประจํา 3,155,025.00 บาท
 - เงินคาตอบแทนพนักงานราชการ 432,000.00 บาท
 - เงินคาจางลูกจางชั่วคราว (สายสนับสนุน) 1,797,720.00 บาท
 - เงินคาจางลูกจางชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) 109,680.00 บาท
 - เงินตอบแทนครูพิเศษสอน (อนุมัติงบ สอศ.) 189,600.00 บาท
 - เงินตอบแทนลูกจางชั่วคราว (อนุมัติงบ สอศ.) 117,600.00 บาท
งบดําเนินงาน 4,285,000.00 บาท
    - ปวช. 4,022,000.00 บาท
    - ปวส. 63,000.00 บาท
    - ระยะสั้น 200,000.00 บาท
งบลงทุน 7,319,200.00 บาท
 - ครุภณัฑ 1,500,000.00 บาท
 - ที่ดินและสิ่งกอสราง 5,819,200.00 บาท
งบเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 40,980,704.27 บาท
 - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 3,444,534.27 บาท
 - คาหนังสือเรียน 6,469,000.00 บาท
 - คาเคร่ืองแบบนักเรียน 2,989,800.00 บาท
 - คาอุปกรณการเรียน 1,487,870.00 บาท
 - คาจัดการเรียนการสอน 25,286,500.00 บาท
-  เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรยีนของนักเรยีนสายอาชีพ 980,000.00 บาท
-  เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอนรวมทวิศึกษา 288,000.00 บาท
-  เงินอุดหนุนโครงการเสรมิสรางนวัตกรรมฯ 35,000.00 บาท
งบรายจายอื่น 843,600.00 บาท

40,000.00 บาท
189,000.00 บาท
250,000.00 บาท
30,000.00 บาท
35,000.00      บาท

143,200.00    บาท
50,000.00      บาท

26,600.00 บาท

79,800.00 บาท

สวนที่ 3 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

 ข. เงินงบประมาณ ป 2561  ที่คาดวาจะไดรับ

 - โครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาฯ

 - โครงการสงเสรมิการประกอบอาชีพอิสระ (บมเพาะ)

 - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับฯ (Fix it Center)

 - โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวติครูฯ

 - โครงการลดปญหาการออกกลางคัน

 - โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

 - โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา (เงินฝาก)

 - โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรยีน นักศึกษา (เงินฝาก)

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

- โครงการสงเสรมิการปฏิรูปอาชีวศกึษา
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรยีน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองค

ความรูและอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรยีนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรยีน

ผูเรียน

รายรับที่คาดวาจะไดรับ 25,412,850.41  7,319,200.00  4,022,000.00  63,000.00  200,000.00  25,286,500.00  3,444,534.27  6,469,000.00  2,989,800.00  1,487,870.00  2,499,800.00  79,194,554.68  2,522,638.65 81,717,193.33

 - งบบุคลากร 23,068,528.15  25,369,713.41  -              -              -          -            1,907,400.00    -              -              -               -               -               27,277,113.41 27,277,113.41

เงินเดอืนขาราชการ    16,445,740.98 18,912,602.13   18,912,602.13 18,912,602.13

เงินวิทยฐานะขาราชการ      1,404,200.00 1,614,830.00     1,614,830.00 1,614,830.00

เงินประจําตําแหนงขาราชการ คศ.3        824,396.77 948,056.29       948,056.29 948,056.29

คาจางลูกจางประจํา      2,743,500.00 3,155,025.00     3,155,025.00 3,155,025.00

คาจางลูกจางชั่วคราว (21 ตําแหนง)      1,290,690.40 1,797,720.00 1,797,720.00 1,797,720.00

คาตอบแทนพนักงานราชการ        360,000.00 432,000.00       432,000.00 432,000.00

คาจางครูพิเศษสอน          47,400.00 109,680.00 109,680.00 109,680.00

คาตอบแทนครูพิเศษสอน (อนุมัติงบ สอศ)        189,600.00 189,600.00       189,600.00 189,600.00

คาตอบแทนลูกจางชั่วคราว(อนุมัติงบ สอศ)        117,600.00 117,600.00       117,600.00 117,600.00

 -  งบดําเนินงาน     6,055,972.11         43,137.00                -     3,962,000.00   30,000.00              -       5,698,877.00                -         20,000.00                 -                   -                   -   9,754,014.00                 -   9,754,014.00

 - คาตอบแทน     1,458,600.00                  -                  -       819,000.00   30,000.00              -       1,417,200.00                -                  -                   -                   -                   -       2,266,200.00 -               2,266,200.00

คาเชาบาน (ข้ันตํ่า)  - -                -                 

เงินคาธุรการนอกเวลา        283,650.00 619,200.00 619,200.00 619,200.00

เงินคาสอนพิเศษ        937,250.00 600,000.00 410,000.00 1,010,000.00 1,010,000.00

คาเบ้ียประชุมกรรมการ (โครงการประชุมกรรมการ

วิทยาลัยฯ)

 - 
30,000.00  30,000.00 30,000.00

คาครองชีพลูกจางชั่วคราว        237,700.00 219,000.00     388,000.00       607,000.00 607,000.00

คาตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มข้ัน  - -                -                 

คาตอบแทนพิเศษของ 3 จังหวัด ภาคใต  - -                -                 

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สวนท่ี 3 

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ

ในป 60
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ผลผลิต
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรยีน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองค

ความรูและอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรยีนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรยีน

ผูเรียน

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ

ในป 60
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ผลผลิต

      - คาใชสอย     1,397,561.89         43,137.00                -       815,000.00            -                -       1,002,000.00                -                  -                   -                   -                   -   1,860,137.00    -               1,860,137.00    

คาเชาทรัพยสิน (ที่ดินวัดบึงทองหลาง)          25,137.00          25,137.00 25,137.00        25,137.00        

คาเชารถยนต (ข้ันตํ่า)  - -                -                 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ        646,538.71 518,000.00     200,000.00       718,000.00      718,000.00       

คาซอมรถยนตราชการ (โครงการซอมรถยนต)          93,664.67 130,000.00     130,000.00      130,000.00       

คาซอมครภุัณฑ (โครงการซอมครภุัณฑภายใน

วิทยาลัยฯ)
         23,797.00 135,000.00     135,000.00      135,000.00       

คาซอมสิ่งกอสราง (โครงการซอมแซมอาคารและ

สิ่งกอสราง)
       259,553.00 300,000.00       300,000.00      300,000.00       

คาจางบริการซอมรถยนตและอ่ืนๆ ( โครงการทํานุ

บํารุงและซอมแซมครุภัณฑ)
       190,520.91 250,000.00       250,000.00      250,000.00       

คาจางบริการ (เครื่องถายเอกสาร)          30,944.34 32,000.00       32,000.00        32,000.00        

เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ          16,500.00          18,000.00 18,000.00        18,000.00        

คาเงินสมทบประกันสังคมลูกจางชั่วคราว        110,906.26 252,000.00       252,000.00      252,000.00       

          - คาวัสดุ     1,969,768.61                  -                  -       762,000.00            -                -       3,120,000.00                -         20,000.00                 -                   -                   -   3,902,000.00    -               3,902,000.00    

วัสดุสํานักงาน (โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานทุก

ฝายงาน)
       441,629.71 200,000.00     300,000.00       500,000.00      500,000.00       

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (โครงการจัดซื้อน้ํามัน

เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น)
       314,732.10 200,000.00     150,000.00       350,000.00      350,000.00       

คาผานทางพิเศษ (easy pass) (โครงการคาผาน

ทางพิเศษ
         63,000.00 72,000.00       72,000.00        72,000.00        

วัสดุไฟฟาและวิทยุ ( โครงการซอมบํารุงระบบ

ไฟฟา)
           8,132.00 100,000.00     100,000.00      100,000.00       

วัสดุการศึกษา (โครงการจัดซื้อวัสดุฝก)      1,019,351.77 2,600,000.00     2,600,000.00    2,600,000.00    

วัสดุงานบานงานครัว (โครงการงานบานงานครัว)          88,615.83 40,000.00       50,000.00         90,000.00        90,000.00        

วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา ( โครงการจัดซื้อ

หนังสือ ตําราวารสารและหนังสือพิมพ)
         12,905.00 20,000.00       20,000.00        20,000.00        

วัสดุคอมพิวเตอร (โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร)            3,745.00 100,000.00     100,000.00      100,000.00       

วัสดุอาคารและสิ่งกอสราง (โครงการจัดซื้อวัสดุ

อาคารและสิ่งกอสราง)
           8,731.20 50,000.00       50,000.00        50,000.00        

วัสดุยานพาหนะและขนสง  (โครงการวัสดุ

ยานพาหนะและขนสง)
           8,926.00 20,000.00         20,000.00        20,000.00        

 - คาสาธารณูปโภค (ข้ันต่ํา)     1,230,041.61                  -                  -   1,566,000.00  0.00 -            159,677.00      -              -              -               -               -               1,725,677.00 -               1,725,677.00

คาโทรศัพท            8,999.09 20,000.00 20,000.00 20,000.00

คาน้ําประปา        360,455.28 400,000.00 400,000.00 400,000.00



26

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรยีน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองค

ความรูและอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรยีนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรยีน

ผูเรียน

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ

ในป 60
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ผลผลิต

คาไฟฟา        853,682.24 1,100,000.00 159,677.00 1,259,677.00 1,259,677.00

คาจัดสงจดหมายภายในประเทศ            6,905.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00

 - งบลงทุน       880,000.00                  -     7,319,200.00                -              -                -                     -                  -                  -                   -                   -                   -       7,319,200.00 -               7,319,200.00

  3.1 ครุภัณฑ

  - ชุดจัดนิทรรศการเคลื่อนที่        880,000.00 -                -                 

  - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟก    1,500,000.00 1,500,000.00    1,500,000.00    

  3.2 ที่ดินและสิ่งกอสราง -                -                 

  - อาคารอเนกประสงค (1 ชั้น) 5,819,200.00 5,819,200.00    5,819,200.00    

 - งบเงินอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   11,239,180.00                  -                  -                  -              -                -                     -                  -     6,249,000.00   2,989,800.00   1,487,870.00   1,303,000.00   12,029,670.00 -               12,029,670.00

 - โครงการจัดการศึกษาตั้งแตปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน

(หนังสือเรียน)

     4,852,150.00 6,119,000.00 6,119,000.00 6,119,000.00

 - โครงการจัดการศึกษาตั้งแตปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน

(หนังสือเรียนอานเสรมิและอานนอกเวลา)

         23,350.00 30,000.00 30,000.00        30,000.00        

 - โครงการจัดการศึกษาตั้งแตปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน

(สื่ออิเล็กทรอนิกส)

       250,500.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

 - โครงการจัดการศึกษาตั้งแตปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน

(อุปกรณการเรียน)

     1,178,980.00 1,487,870.00 1,487,870.00 1,487,870.00

 - โครงการจัดการศึกษาตั้งแตปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน

(เครื่องแบบนักเรยีน)

     2,876,400.00 2,989,800.00 2,989,800.00 2,989,800.00

 - เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสาย

อาชีพ

     1,494,000.00 980,000.00 980,000.00      980,000.00       

 '- เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอนรวมทวิศึกษา
       514,800.00 288,000.00 288,000.00      288,000.00       

 - เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการ

พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดษิฐของคนรุนใหมและ

หุนยนตอาชีวศึกษา

         49,000.00 35,000.00 35,000.00        35,000.00        

เงินสํารองฉุกเฉิน 9% 2,643,435.00    2,643,435.00    2,522,638.65

รวม 25,412,850.41  7,319,200.00  3,962,000.00  30,000.00  -            10,249,712.00  -              6,269,000.00  2,989,800.00  1,487,870.00  1,303,000.00  59,023,432.41  2,522,638.65  

ยอดคงเหลือ -                -              60,000.00      33,000.00  200,000.00  15,036,788.00  3,444,534.27  200,000.00    -               -               1,196,800.00  20,171,122.27  -               
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรยีน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองค

ความรูและอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรยีนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรยีน

ผูเรียน

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ

ในป 60
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ผลผลิต

 - โครงการฝายตางๆ

ฝายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา                  -                  -                  -              -     200,000.00           5,000.00   2,313,150.00                -                   -                   -       654,600.00     3,172,750.00 3,172,750.00

- โครงการเสริมสรางประชาธิปไตยเลือกตั้งนายก

องคการวิชาชีพฯ
           5,000.00         5,000.00          5,000.00 5,000.00          

- โครงการการจัดประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพ  

ระดับสถานศึกษา ระดับ อศก. ระดับภาค 

ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2560-2561

     200,000.00       200,000.00 200,000.00       

- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช            5,000.00         5,000.00          5,000.00 5,000.00          

- โครงการสงเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา            5,000.00        20,000.00         20,000.00 20,000.00        

- โครงการพัฒนาจิต            5,000.00 4,000.00          4,000.00 4,000.00          

- โครงการเตรียมรับการประเมินองคการนักวิชาชีพ

ในอนาคตแหงประเทศไทย
         35,000.00 40,000.00         40,000.00 40,000.00        

- โครงการเสริมสรางบุคลิกภาพและภาวะผูนํา

ผูเรียน
         17,500.00 50,000.00         50,000.00 50,000.00        

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอมคลองจั่น 20,000.00         20,000.00 20,000.00        

- โครงการตลาดนัดความรู  108 อาชีพ  

"Shopping ความรู"
         10,000.00 15,000.00         15,000.00 15,000.00        

- โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย 5,000.00          5,000.00 5,000.00          

- โครงการแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส  ระดับ อศก. 

ระดับภาค ระดับชาติ
         50,000.00 70,000.00         70,000.00 70,000.00        

- โครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือ

วิสามัญ
       100,000.00 100,000.00 60,000.00       160,000.00 160,000.00       

- โครงการเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบสองส)ี
10,000.00         10,000.00 10,000.00        

- โครงการวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและการจัดนิทรรศการวัน

แมแหงชาติ

         10,000.00 20,000.00         20,000.00 20,000.00        

- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร

       165,515.45 100,000.00       100,000.00 100,000.00       

- โครงการสงเสรมิกิจกรรมทางศาสนา (รอมฎอน 

1439)
5,000.00          5,000.00 5,000.00          

- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา 20,000.00         20,000.00 20,000.00        

- โครงการถวายเทียนพรรษา          10,000.00 10,000.00         10,000.00 10,000.00        

- โครงการแสดงความกตัญู  บูชิตา  พระคุณครู          32,000.00 25,000.00         25,000.00 25,000.00        

- โครงการ Big Cleanning Dayและกิจกรรม5ส.          10,000.00 10,000.00         10,000.00 10,000.00        
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เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน
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 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ผลผลิต

- โครงการประชุมการวิพากษหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น  รายวิชานาฎศิลปไทย เพ่ือบริการวิชาชีพ
50,000.00         50,000.00 50,000.00        

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น  รายวิชาเครื่องหนัง เพื่อบริการ

วิชาชีพ

50,000.00         50,000.00 50,000.00        

- โครงการดอกไมของพอ          31,600.00 31,850.00         31,850.00 31,850.00        

- โครงการวันสําคัญชาติ ศาสนา และพระ

มหากษัติย (รวมใจตักบาตรสรางบุญ)
 - 5,000.00          5,000.00 5,000.00          

- โครงการสงเสริมวินัยจราจร (ขับขี่ปลอดภัย)            5,000.00 10,000.00         10,000.00 10,000.00        

- โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอย

กระทง
           5,000.00 3,000.00          3,000.00 3,000.00          

- โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด          10,000.00 10,000.00         10,000.00 10,000.00        

- โครงการอาชีวะสดใสหางไกลยาเสพติด  (วันงด

สูบบุหรี่โลก)
           5,000.00 5,000.00          5,000.00 5,000.00          

- โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน 

นักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2560
         13,000.00 80,000.00 30,000.00       110,000.00 110,000.00       

- โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม        100,000.00 100,000.00       100,000.00 100,000.00       

- โครงการทัศนศึกษาโครงการตามพระราชดําริ        202,130.00 300,000.00       300,000.00 300,000.00       

- โครงการการแขงขันกีฬาภายในและจัดซื้อ

อุปกรณกีฬา
         45,364.29 80,000.00         80,000.00 80,000.00        

- โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2561 (เก็บจากผูเรียน)
18,000.00         18,000.00 18,000.00        

- โครงการพิธีไหวครู  ประจําปการศึกษา 2561          10,700.00 20,000.00         20,000.00 20,000.00        

- โครงการงานปจฉิมนิเทศ  ประจําปการศึกษา  

2560
         15,000.00 10,000.00         10,000.00 10,000.00        

- โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ

 ปวส.1 และประชุมผูปกครอง  ประจําปการศึกษา

 2561

         27,200.00 27,200.00         27,200.00 27,200.00        

- โครงการจัดซื้อเวชภัณฑยาประจําหองพยาบาล          12,000.00 30,000.00         30,000.00 30,000.00        

- โครงการซอมบํารุงเครื่องกรองน้ําภายในวิทยาลัยฯ            5,671.00 20,000.00         20,000.00 20,000.00        

- โครงการศูนยการเรียนรูสถานศึกษาพอเพียง 100,000.00       100,000.00 100,000.00       

- โครงการสถานศึกษาคุณธรรม          33,792.00 100,000.00       100,000.00 100,000.00       

- โครงการประเมินคุณภาพกองลูกเสือวิสามัญ 10,000.00         10,000.00 10,000.00        

- โครงการประชุมพัฒนาระเบียบสถานศึกษา 5,000.00          5,000.00 5,000.00          

- โครงการจิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจ 6,000.00          6,000.00 6,000.00          

- โครงการเขาคายลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา  

ระดับภาค
50,000.00         50,000.00 50,000.00        

- โครงการปองกันและแกไขปญหาทะเลาะวิวาท          65,350.00 100,000.00       100,000.00 100,000.00       
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรยีน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองค

ความรูและอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรยีนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรยีน

ผูเรียน

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ

ในป 60
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ผลผลิต

- โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธการศึกษา

ตอ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
           6,000.00 38,000.00         38,000.00 38,000.00        

- โครงการการทําความสะอาดอุปกรณเครื่องนอน

หองพยาบาล
5,000.00          5,000.00 5,000.00          

- โครงการอาชีวศึกษาตัวอยาง 5,600.00          5,600.00 5,600.00          

 - โครงการบริการอาชีพ (ระยะสั้น) วัสดุฝกและ

วิทยากร
       140,000.00    150,000.00      100,000.00       250,000.00 250,000.00       

 - โครงการบริการวิชาชีพ ศาลคดเีด็กและเยาวชน

มีนบุรี
         18,275.60     20,000.00         20,000.00 20,000.00        

 - โครงการบริการ 108 อาชีพ     30,000.00         30,000.00 30,000.00        

 - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ

ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center)
       350,000.00 250,000.00       250,000.00 250,000.00       

 - คาใชจายโครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพใน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
130,200.00       130,200.00 130,200.00       

 - โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรยีน

อาชีวศึกษา
         35,000.00 35,000.00         35,000.00 35,000.00        

- โครงการเย่ียมบานหอพัก บานเชา และที่อยู

อาศัยของผูเรียน
15,000.00         15,000.00 15,000.00        

- โครงการคัดกรองนักเรียนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง 

กลุมมีปญหา
           5,000.00 5,000.00          5,000.00 5,000.00          

- โครงการติดตามผูเรียนอาชีวศึกษาออกกลางคัน

กลับเขาสูระบบปกติ
5,000.00          5,000.00 5,000.00          

- โครงการพัฒนาผูเรียนตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด            1,000.00 10,000.00         10,000.00 10,000.00        

- โครงการประชุมผูปกครองพัฒนาผูรยีนที่มีผลการ

เรยีนตํ่ากวาเกณฑ
5,000.00          5,000.00 5,000.00          

- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทครทูี่

ปรึกษากับการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

ของผูเรียนอาชีวศึกษา

25,000.00         25,000.00 25,000.00        

- โครงการครูที่ปรึกษาดีเดน 5,000.00          5,000.00 5,000.00          

- โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา          12,745.00 22,500.00         22,500.00 22,500.00        

- โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรยีน

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
         16,470.00 26,600.00         26,600.00 26,600.00        

- โครงการประกันอุบัติเหตุหมูนักเรียนนักศึกษา          39,500.00 79,800.00         79,800.00 79,800.00        

- โครงการวันเอดสโลกและปองกันปญหาโรคเอดส 10,000.00         10,000.00 10,000.00        

- โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในหรือภายนอก

สถานศึกษา (แยกขยะ)
         30,000.00 50,000.00         50,000.00 50,000.00        
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรยีน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองค

ความรูและอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรยีนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรยีน

ผูเรียน

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ

ในป 60
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ผลผลิต

- โครงการจัดทําปายนิเทศสงเสรมิคุณธรรม

จริยธรรม
30,000.00         30,000.00 30,000.00        

- โครงการสงเสรมิการแตงกายถูกตองตามระเบียบ

วิทยาลัยฯ
19,000.00         19,000.00 19,000.00        

- โครงการวันครูแหงชาติ  16 มกราคม            6,800.00 10,000.00         10,000.00 10,000.00        

- โครงการประกวดรองเพลง            3,000.00 5,000.00          5,000.00 5,000.00          

- โครงการดูแลฟนฟูบํารุงรักษาตนไมใน

สถานศึกษาและจัดปายพันธุไม
           5,000.00 20,000.00         20,000.00 20,000.00        

- โครงการประกวดโฟลคซอง            3,000.00 5,000.00          5,000.00 5,000.00          

- โครงการโรงเรียนธนาคาร            2,000.00 5,000.00          5,000.00 5,000.00          

- โครงการสงเสรมิการหารายไดระหวางเรยีน          10,000.00 10,000.00         10,000.00 10,000.00        

- โครงการชมรมดีเดน          10,000.00 1,000.00          1,000.00 1,000.00          

- โครงการย้ิมใสไหวสวย          10,000.00 -                  -   -                 
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรยีน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองค

ความรูและอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรยีนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรยีน

ผูเรียน

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ

ในป 60
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ผลผลิต

   ฝายบริหารทรัพยากร -                -              -              3,500.00   -            3,365,668.00    -              -              -               -               -               3,369,168.00    3,369,168.00

- โครงการปรับปรุงครุภัณฑงานการเงิน เพื่อใชใน

สํานักงาน
20,000.00 20,000.00 20,000.00

- โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา
       350,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑของงานพัสดุ เพื่อใชใน

สํานักงาน
         45,000.00 45,000.00 45,000.00

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑในงานการบัญชี 

(คอมพิวเตอร)
20,000.00 20,000.00 20,000.00

- โครงการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสถานที่ 60,000.00 60,000.00 60,000.00

- โครงการซอมแซมหองประชาสัมพันธ และผลิต

สื่อประชาสัมพันธและบอรดเผยแพรขอมูล
         80,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

- โครงการซอมแซมเครื่องกรองน้ําของงาน

บริหารงานทั่วไป
3,500.00 3,500.00 3,500.00

- โครงการปรับปรุงหองน้ํา - หองสวม 200,000.00 200,000.00 200,000.00

- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 200,000.00 200,000.00 200,000.00

- โครงการจางเหมาบริการสรางอัฒจันทร 150,000.00 150,000.00 150,000.00

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานทะเบียน 20,000.00 20,000.00 20,000.00

- โครงการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน  และ

อบรมระเบียบวินัยของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

30,000.00 30,000.00 30,000.00

- โครงการปรับปรุงหองเรียนคอมพิวเตอรและหอง

ประชุมอาคารวิทยบริการ
     2,966,812.00 2,310,668.00 2,310,668.00 2,310,668.00
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรยีน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองค

ความรูและอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรยีนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรยีน

ผูเรียน

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ

ในป 60
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ผลผลิต

 ฝายแผนงานและความรวมมือ -                -              -              -          -            340,000.00      40,000.00      -              -               -               130,000.00    510,000.00      443,000.00

- โครงการอบรมเชิงฏิบัติการการเขียนวิจัยในชั้น

เรยีนและการทําผลงานวิชาการ
         20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน

การวิจัยและกระบวนการวิจัยเพื่อทําสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหมสําหรับผูเรียน

20,000.00 20,000.00 20,000.00

- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม          49,000.00 5,000.00 50,000.00 55,000.00 55,000.00

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป
         40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ครู และเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน
         40,000.00          40,000.00 40,000.00 40,000.00

- โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก
         10,000.00 10,000.00 10,000.00

- โครงการอาชีวะสรางผูประกอบการใหม          10,000.00        40,000.00 40,000.00 80,000.00 80,000.00

- โครงการพัฒนาความรวมมือดานวิชาชีพรวมกับ

ชุมชน  หนวยงานภายนอก
         15,000.00 15,000.00 15,000.00

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ        150,000.00        150,000.00 150,000.00 150,000.00

- โครงการสงเสรมิความเขาใจงานศูนยเครอืขาย

กําลังคนอาชีวศึกษา  สําหรับนักเรยีนนักศึกษา 

(V-Cop)

           3,000.00 3,000.00 3,000.00

- โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศประจําราน

สหการ
         27,000.00 27,000.00 27,000.00

 - โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก

ผูเรียน (บมเพาะ)
40,000.00 40,000.00
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรยีน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองค

ความรูและอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรยีนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรยีน

ผูเรียน

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ

ในป 60
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ผลผลิต

ฝายวิชาการ -                -              60,000.00      29,500.00  -            11,326,120.00  1,091,384.27  200,000.00    -               -               412,200.00    13,119,204.27  13,119,204.27

- โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ "อารตดีจัง"          10,000.00   29,500.00 29,500.00 29,500.00

- โครงการเชิญวิทยากรเพื่อเพิ่มความรูใหแก

นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา
         60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

- โครงการการพัฒนาความรูเพื่อการทดสอบ V-Net

 ปการศึกษา 2560
           2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

- โครงการแนะแนวการศึกษาตอระบบทวิภาคี  

สาขาธุรกิจคาปลีก
       100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

- โครงการแนะแนวการศึกษาตอระบบทวิภาคี  

สาขาเครื่องประดบัอัญมณี
100,000.00 100,000.00 100,000.00

- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนฝก

ประสบการณวิชาชีพ
20,000.00 20,000.00 20,000.00

- โครงการปจฉิมนิเทศผูเรียนระบบทวิภาคีหลังฝก

อาชีพ สาขาธุรกิจคาปลีกและสาขา

เครื่องประดบัอัญมณี

15,000.00 15,000.00 15,000.00

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑวิชาการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00

- โครงการการซอมเครื่องจักรอุตสาหกรรม  แผนก

วิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
       50,000.00 50,000.00 50,000.00

- โครงการจัดหาครุภัณฑเกาอี้หัวกลมหอง

วิทยาศาสตร
         30,760.00 30,760.00 30,760.00

- โครงการหองเรียนเฉพาะทางสาขาออกแบบ (ครู

สรสรีและครูพัลลภ)
       200,000.00 200,000.00 200,000.00

- โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรใน

สถานศึกษา
           5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

- โครงการสงเสรมิการทํางานงานวิทยบริการและ

หองสมุดใหมีประสิทธิภาพ (จัดซื้อวัสดุซอมหนังสือ

และซอฟตแวรสืบคนหนังสือ)

10,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบหองสมุด และ

การทําปกหนังสือ
10,000.00 10,000.00 10,000.00

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑหองสมุด 80,000.00 80,000.00 80,000.00

- โครงการจัดซื้อเกาอี้ประชุมสําหรับหองสมุด  

จํานวน 30 ตัว
20,000.00 20,000.00 20,000.00

- โครงการคนควาหาความรูนอกสถานที่วิชาสังคม

ศึกษาและวิชาประวัติศาสตรชาติไทย
18,000.00 18,000.00 18,000.00

- โครงการพัฒนาผูเรียนโดยบุคคลภายนอกวิชา

สังคมศึกษาและประวัติศาสตรชาติไทย
22,200.00 22,200.00 22,200.00

- โครงการหองเรียนเฉพาะทางสาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ (ครูณัฐธยาณ)
200,000.00 200,000.00 200,000.00
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรยีน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองค

ความรูและอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรยีนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรยีน

ผูเรียน

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ

ในป 60
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ผลผลิต

- โครงการภาษาอังกฤษวันละคํา (English One 

Word)
           5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

- โครงการภาษาไทยวันละคํา 10,000.00 10,000.00 10,000.00

- โครงการ English Camp (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)          55,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝก

รวมกับสถานประกอบการ  สาขาธุรกิจคาปลีก
         15,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

- โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ            5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

- โครงการวันวิทยาศาสตรแหงชาติ            5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

- โครงการสัปดาหหองสมุด            5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจําป

การศึกษา 2560
           2,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

- โครงการจัดหาหนังสืออานประกอบการสอน 

หนังสืออานเสริม หนังสือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
         23,350.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00

- โครงการพัฒนาสงเสริมภาษาและวัฒนธรรม

ตางประเทศ (วันคริสตมาสพาเพลินและวันปใหม)
         10,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

- โครงการเรียนรูภาษานอกหองเรียนกับชาว

ตางประเทศภายในจังหวัด
20,000.00 20,000.00 20,000.00

- โครงการการแขงขันทักษะและทักษะวิชาชีพ

พื้นฐาน  ระดับสถานศึกษา ระดับ อศก. ระดับภาค

 ระดับชาติ

       200,000.00 205,504.27 205,504.27 205,504.27

- โครงการประกวดมารยาทไทย            5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

- โครงการวันสุนทรภู          10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

- โครงการจัดหาสื่อการจัดการเรียนการสอน          50,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

- โครงการการนํานักเรียนไปศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
5,000.00 5,000.00 5,000.00

- โครงการจัดอบรมปฏิบัติการนักศึกษาภายใต

โครงการความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพกําลัง

พลของกองทัพภาคที่ 2 ดวยการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี  สาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง  หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

     2,430,812.00 9,792,000.00 9,792,000.00 9,792,000.00
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรยีน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองค

ความรูและอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรยีนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรยีน

ผูเรียน

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ

ในป 60
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ผลผลิต

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติวเขมสอนเสริม

รายวิชาสามัญ  ภายในโครงการพัฒนาศักยภาพ

กําลังพลของกองทัพภาคที่ 2 ดวยอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี  สาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

หลักสูตรประกาศนียบัตร

       211,200.00 220,800.00 220,800.00 220,800.00

- โครงการปจฉิมนิเทศผูเรียนระบบทวิภาคีหลังฝก

อาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนังความรวมมือ

กับกองทัพภาคที่ 2

         31,750.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

- โครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ และรับสมัคร

นักศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนังความ

รวมมือกับกองทัพภาคที่ 2  ประจําปการศึกษา 

2561

348,000.00 348,000.00 348,000.00

- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝก

อาชีพในสถานประกอบการประจําป 2561
295,000.00 295,000.00 295,000.00

- โครงการปจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร

 สาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนังความรวมมือกับ

กองทัพภาคที่ 2 ประจําปการศึกษา 2560

139,560.00 139,560.00 139,560.00

 - โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ

อาชีวศึกษาทวิภาคี
       189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00

 -โครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาฯ 30,000.00 30,000.00 30,000.00

 - คาใชจายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสราง

คุณภาพชีวิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการ

ศึกษา

143,200.00 143,200.00 143,200.00

- คาใชจายโครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา          50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

- โครงการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ 5,000.00 5,000.00 5,000.00

- โครงการศึกษาดูงานพระเมรุมาศ 78,680.00 78,680.00 78,680.00

- โครงการสรางความสัมพันธระหวางสาขาวิชากับ

สถานประกอบการ (พี่สอนนอง)
10,000.00 10,000.00 10,000.00

รวม   25,412,850.41   7,319,200.00   4,022,000.00   63,000.00   200,000.00   25,286,500.00   3,444,534.27   6,469,000.00   2,989,800.00   1,487,870.00   2,499,800.00   79,194,554.68   2,522,638.65    81,717,193.33

ยอดคงเหลือ -                -              -              -          -            -                -              -              -               -               -               -                -               -                 

* หมายเหตุ 1. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อางอิงขอมูลรายงานขอมูลรายบุคคล กง. งวดที่ 3/2560 ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2560 และ ขอมูลรายงานขอมูลรายบุคคล กง. งวดที่ 1/2561 ณ วันท่ี 19 กันยายน 2560

2. โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ อาจมีการปรับแผนการใชจายเงิน หากในปการศึกษา 1/2561 มีจํานวนนักเรียน นักศึกษามาสมัครเรียนต่ํากวาแผนเปารับนักเรียน นักศึกษา 
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรยีน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองค

ความรูและอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรยีนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรยีน

ผูเรียน

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ

ในป 60
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ผลผลิต




