
คํานํา 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร นี้ 
 จัดทําข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 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. 2563 ดวยนี้ 
 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบดวย สวนที่ 1 บทนํา  สวนที่ 2 ขอมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัย  สวนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจาย
งบประมาณ และสวนที่ 4 ภาคผนวก ซึ่งแผนดังกลาวเปนไปตามนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่กําหนดไว สามารถติดตาม ตรวจสอบ
ผลการดําเนินงาน/ปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามแผนและใชเงินงบประมาณไดตรงตามแผนและถูกตองตาม
ระเบียบราชการดวย 
 ท้ังนี้วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ขอขอบคุณ ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน 
ผูปกครอง และนักเรียนนักศึกษาที่ไดเสียสละ แรงกายแรงใจและเวลาใหขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงและสามารถนําแผนฯไปใชพัฒนาสถานศึกษาตอไป 
         
 
 
 ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
 ธันวาคม  2562 
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สวนท่ี 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 และสรางองคความรูเพื่อการจัดการ

อาชีวศกึษาและพัฒนาวิชาชีพ  
5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีที่หลากหลาย    
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2. ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    

ยุทธศาสตร  
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพอยางมีคณุภาพและเพียงพอกับความตองการพัฒนาประเทศ  
2. พัฒนาขีดความสามารถกําลังคนดานวิชาชีพในทุกชวงวัย  
3. สงเสริมความรวมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศกึษา  
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภบิาล  
5. เพ่ิมศักยภาพกําลังคนดานวิชาชีพใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยี  
6. สงเสริมและพัฒนาระบบเครอืขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา  

  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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สวนท่ี 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 สิ่งประดิษฐของครูและผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    5. บริการวิชาการและวิชาชีพดานศิลปกรรมและพาณิชยกรรมใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

    6. พัฒนาศูนยการเรียนรูดานอุตสาหกรรมเครื่องหนังดวยนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

 

เปาประสงค 
1. ผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพตรงความตองการของตลาดแรงงาน 

2. ผูเรียนสามารถศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของ  

    เศรษฐกิจพอเพียง 

3. สถานศึกษามีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับ 

4. สถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากตนสังกัด 

5. สถานศึกษามีเครือขายจัดการเรียนรูดานศิลปกรรม พาณิชยกรรมท้ังในประเทศและระดับสากล 

6. บุคลากรและผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกประสบการณท้ังในประเทศและระดับสากล 
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7. ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการของครูสามารถนําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 

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. สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูพิการ และเด็กพิเศษไดมีโอกาสเขาศึกษา ตลอดจนมีระบบการเรียนการ
สอนสําหรับผูพิการและเด็กพิเศษ 

4. การจัดการเรียนการสอนเปนชิ้นงาน 
5. สถานศึกษามีการวางแผนงานโครงการ กิจกรรม ในการสงเสริมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ   

การพัฒนาสื่อและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูทีส่งผลตอความพึงพอใจของผูเรียน 
6. สถานศึกษามีการวางแผนงานโครงการ กิจกรรม และดําเนินการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา

ตามหนาที่รับผิดชอบอยางเปนระบบครบถวน 
7. สถานศึกษามีการวางแผน และดําเนินงานระดมทรัพยากรอยางเปนระบบทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
8. ใช Facebook ตอเนื่องกับที่ปรึกษาอยางเปนระบบ 
9. สถานศึกษากระจายการบริหารวิชาชีพสูชมชนไดอยางท่ัวถึง และไดรับความรวมมือจากหนวยงาน

ที่เก่ียวของเปนอยางด ี
10. พัฒนาคุณภาพการบริหารที่สอดคลองในแผนยุทธศาสตร และการจัดการดานแผนบริหารความเสี่ยง 
11. มีการจัดระบบงานประกันคณุภาพ แบบ Paperless ทีด่ีและควรดําเนินการอยางตอเนื่องความ 

 

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

และวิชาชีพชั้นสูงสาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
2. สถานศึกษาไดรับคัดเลือกใหจัดทําของทีร่ะลึกในวันประชุมครูนานาชาติ 
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 ครั้งท่ี 12 รองคัดเลือกภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร        

ณ กรุงเทพมหานคร  และประเภทมวยสากลสมัครเลนหญิง รุนไมเกิน 64 กิโลกรัม ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
และวิ่งวิบาก 2,000 เมตร  ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

14. การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส  ระดับภาค  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ครั้งที่ 13 
“นางนวลเกมส”  ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเลน หญิง  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

15. การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมสระดับชาติ  ครั้งที่ 13  “บัวหลวงเกมส” ประเภทกีฬามวยสากล
สมัครเลนหญิง  รุน เวลเตอรเวท  น้ําหนัก ๖๙  กิโลกรัม  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

16. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศกึษากรุงเทพ  ประจําปการศึกษา  2561  ระดับ 3 ดาว 

17. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศกึษา  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ประจําปการศึกษา  2561  ระดับ 3 ดาว 

18. การแขงขันกีฬาอาชีวเกมสระดับภาค “สามมุกเกมส” ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเลน 
รุนน้ําหนักไมเกิน 60 กิโลกรัม ไดเหรียญทอง 2 รางวัล 

19. การแขงขันกีฬาอาชีวเกมสระดับภาค “สามมุกเกมส” ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเลน 
รุนน้ําหนักไมเกิน 64 กิโลกรัม ไดเหรียญทองแดง 1 รางวัล 
 

3. กลยุทธและมาตรการ ของสถานศึกษา 
  1. สงเสริมการจัดการเรียนรูในระบบและระบบทวิภาคีโดยบูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อมุง

พัฒนาสมรรถนะผูเรียนสายวิชาชีพศิลปกรรมและพาณิชยกรรม 

  2. สนับสนุนใหครูและผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีตอการสรางงานวิจัย นวัตกรรม  

และสิ่งประดิษฐที่สามารถนําไปใชพัฒนาการเรียนรู และพัฒนาวิชาชีพ  

  3. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดตั้งศูนยบริการวิชาชีพดานอุตสาหกรรมเครื่องหนัง  

และใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สรางงาน และสรางรายไดแก

ผูเรียนและคนในชุมชน  
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  4. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนโดยรวมกับผูปกครองและชุมชน เพ่ือใหผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมที่ดี อีกทั้งสรางความรูเทาทันดานสื่อ เทคโนโลยี เพศ และยาเสพติด แกผูเรียน 

  5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชระบบคุณภาพ PDCA เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสารเชิงรุก และหลักธรรมาภิบาล 

  6 สงเสริมสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัฒนธรรมองคกรท่ีดี มีขวัญกําลังใจและ

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสูความเปนมืออาชีพ เปนแบบอยางที่ดีและรวมพัฒนาสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

  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 และขอมูลดานอาคารสถานที ่

    วิทยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ 

 
4.1  ประวัติ ความเปนมา ของวิทยาลัยฯ 

 

ประวัติวิทยาลัย 

 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2479 มีฐานะเปนโรงเรียนราษฎร พ.ศ. 2484 ได
ยายมาเปดทําการ ณ เลขที่ 20 อาคาร 6 ถนนราชดําเนินกลางในนามโรงเรียนชางหนัง ราชดําเนิน  
รับนักศึกษาผูสําเร็จชั้นประถมปที่ 4 เขาเรียน สอนวิชาชางหนังแกนักเรียนชาย และวิชาตัดเย็บเสื้อผาแก
นักเรียนหญิง ตั้งอยูใกลวดัสุทัศนเทพวราราม  พ.ศ. 2482 กระทรวงธรรมมาการในสมัยนั้นไดรับโอนกิจการไป
ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง 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 ทางโรงเรียนไดจัดทําหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (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 วิทยาเขตคอืวิทยาเขตราชดําเนิน 

และวิทยาเขตประตูน้ํา 
พ.ศ. 2523 วิทยาลัยเปดสอนแผนกวิชาศิลปหัตถกรรมอีก 1 แผนกวิชา และ ไดรับการยกฐานะใหเปน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2523 นายบํารุง พรหมพฤกษ เปน
ผูอํานวยการ 

พ.ศ. 2525 เปดสอนแผนกวิชาศิลปประยุกต เพ่ิมอีก 1 แผนกวิชา 
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 ยายแผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง (ปวช.1) จากเขตลาดพราวมาสอนที่วิทยาเขตราช
สิทธารามและราชดําเนิน 

  - เปดรับสมัครนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนังท่ีเขตราชสิทธาราม 
 - เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป ซึ่งตอมา

เปลี่ยนเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาออกแบบนิเทศศลิป 
 - 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 จัดตั้งศูนยเรียนรู 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 

 

 นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแหงนี้ไดมีสวน
รวมในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจสงออกผลิตภัณฑเครื่องหนัง ซึ่งสินคาประเภท
เครื่องหนังเปนสินคาสงออกติดอันดับ 1 ใน 10 ที่ทํารายไดใหกับประเทศมากมายมหาศาล 
 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เปดสอน 2 ประเภทวิชา ไดแก ประเภทวิชาศิลปกรรม และประเภทวิชา
พาณิชยกรรม เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับชุมชนไดมีทางเลือกในการศึกษาตามความตองการ เปนการสนอง
นโยบายปฏิรูปการศึกษาอีกทางหนึ่งดวย 
 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  เปนวัดท่ีพระอุโบสถสรางเปน
รูปลักษณะเรือ พระประธานในอุโบสถชื่อหลวงพอพรศรีสุเวทสุวรรณ วัดนี้เปนวัดพัฒนาตัวอยางของกรม
ศาสนาและของกรุงเทพมหานคร ในดานการอนุเคราะหผูยากจนดวยการบริจาค โลงศพฟรี มีรถรับศพ และ
อาหารวางฟรี 1 มื้อระหวางการสวด นอกจากนี้ยังมีการบริจาคที่ดินเพ่ือการศึกษาอีกดวย วัดนี้ยังเปนที่ตั้งของ
มูลนิธิหลวงปูพัก พระเกจิอาจารยชื่อดังทางดานวิปสสนา 
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แผนท่ีวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
 

 อาคารเรียนในวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ มีจํานวน 7 หลัง 47 หอง ประกอบดวยหองเรียนวิชา
สามัญหองปฏิบัติการประจําแผนกวิชาตางๆ หองสมุด  หอง Sound Lap และหองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  
หองวิทยบริการ  หอง Internet  นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังมีหอศิลปกรรม 101 ที่เกิดจากการรวมคิด รวมทํา
ของผูบริหารและคณะครูเพ่ือใหเปนแหลงการเรียนที่สําคัญของทองถ่ินและนักเรียน 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    15  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 
และแผนกวชิาเครื่องประดับอัญมณี 

จํานวน  1  หลัง  8  หอง สรางดวยงบประมาณป 2534 

4. อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน     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. แฟลตคร-ู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 
14. อาคารวิทยบริการ จํานวน  1 หลัง   สรางดวยงบประมาณป 2559 
15. อาคารอเนกประสงค 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง สรางดวยงบประมาณป 2561 
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5. แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 

 

 

ผูอํานวยการวิทยาลัย
น.ส.จงสถาพร  ดาวเรือง

รองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการ

น.ส. สุมาวดี  พวงจนัทร

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

นายฐิติพันธ อุนกาศ

หัวหนางานวัดผลและ
ประเมินผล

น.ส.วิภารัตน หมื่นเดช

หัวหนางานวิทยบริการและ
หองสมุด

น.ส.วรารัตน สุขขี

หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี

นางสิรพิร ชุมคง

หัวหนางานสื่อการเรยีน
การสอน

นายวเิชียร คงฤทธ์ิ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นางกมลาณัชส ทองเจริญ

แผนกวิชาวิจิตรศิลป
นายชัยภัทร สอนเครือ

แผนกวิชาการออกแบบ
น.ส.สรสรี สปุระภา

แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
น.ส.วิภารัตน หมื่นเดช

แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
นายพัลลภ ผลพฤกษา

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง
นายถาวร อินทานนท

แผนกวิชาพณิชยการ
น.ส..ณัฐธยาน ธีรกุลจินดาภรณ

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
น.ส.นันทิชา ภูมิโคกรักษ

รองผูอาํนวยการ
ฝายพัฒนากิจการนกัเรียนนักศึกษา

นางจันทิมา  สัตยาภรณ

หัวหนางานกิจกรรมฯ
นายภาคภูมิ พุมโพธิ์ทอง

หัวหนางานครูที่ปรึกษา
นายศีลวัต กองเจริญกิจ

หัวหนางานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

น.ส.ศรีสมัย ธนาวรโชติ

หัวหนางานปกครอง
นายธนากร วิจิตรานนท

หัวหนางานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา

น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง

หัวหนางานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน

นายบุญไทย มกราวรนันท

รองผูอํานวยการ
ฝายแผนงานและความรวมมือ

นายวีระพันธ  เอี่ยมสอาด

หัวหนางานวางแผนและ
งบประมาณ

น.ส. มุกดา หนูพุม

หัวหนางานศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ

นายธรีศักด บิสนุม

หัวหนางานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ
นายทชานน จิตตวิสุทธิกุล

หัวหนางานความรวมมือ
นางศรีสุดา บุญแกว

หัวหนางานประกันคณุภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

น.ส.สรสรี สปุระภา

หัวหนางานสงเสริมผลิตผล
การคาและประกอบธุรกิจ

น.ส.จุรีรัตน วัชรีรตัน

รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารทรัพยากร

นายวีระพันธ  เอี่ยมสอาด

หัวหนางานการเงิน
น.ส. นันทิชา  ภูมโคกรักษ

หัวหนางานการบัญชี
นายบุญไทย มกราวรนันท

หัวหนางานอาคารสถานที่
นายวิเชียร คงฤทธ์ิ

หัวหนางานบุคลากร
น.ส. ชโลบล เปลงศรี

หัวหนางานทะเบียน
นางกมลาณัชส ทองเจริญ

หัวหนางานพสัดุ
นางมนทิชา กตัญชลกีุล

หัวหนางานประชาสมัพันธ
นายพลัลภ ผลพฤกษา

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป
นายวัชระ บุญกระจาง

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา



๑๙

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 1,066   826      1,386   3,278   18 10 28 3,306         

1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

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

 - สาขาวิชา/งาน   คอมพิวเตอรธุรกิจ 6           21         17         44 -        -        -       44              

 - สาขาวิชา/งาน   คอมพิวเตอรธุรกิจ (ทวิศึกษา) 15         7           9           31 -        -        -       31             

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

 - สาขาวิชา/งาน   ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาค)ี 46         22         13         81 3 2 5          86              

2. ประเภทวิชา ศิลปกรรม

 - สาขาวิชา/งาน   วิจิตรศิลป 3           7           -            10 -        -        -       10             

 - สาขาวิชา/งาน   ออกแบบ 14         8           15         37 -        -        -       37             

 - สาขาวิชา/งาน   ออกแบบ (ทวิศึกษา) 11         6           12         29 -        -        -       29              

 - สาขาวิชา/งาน   คอมพิวเตอรกราฟก 12         31         12         55 7 8 15        70              

 - สาขาวิชา/งาน   อุตสาหกรรมเครืองหนัง 4           9           2           15 8 8          23             

 - สาขาวิชา/งาน   อุตสาหกรรมเครืองหนัง (ทวิภาค)ี 955       715       1,278    2,948   -        -        -        2,948         

 - สาขาวิชา/งาน   เครื่องประดับอัญมณี (ทวิภาค)ี -            -            28         28 -        -        -        28              

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ท้ังปการศึกษา (2562) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1,635   คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น - 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 2562  (ปปจจุบัน) 
3,306

ภาคเรียนท่ี 2/2562(ปปจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.

-



๒๐

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 680 1,066 826 2,572 45 18 63 2,635

1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

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

 - สาขาวิชา/งาน   คอมพิวเตอรธุรกิจ 20 6           21         47 -        -        -        47              

 - สาขาวิชา/งาน   คอมพิวเตอรธุรกิจ (ทวิศึกษา) 20 15         7           42 -        -        -        42              

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

 - สาขาวิชา/งาน   ธุรกิจคาปลีก (ทวิภาค)ี 20 46         22         88 15 3 18 106           
-                       

2. ประเภทวิชา ศิลปกรรม -             

 - สาขาวิชา/งาน   วิจิตรศิลป 20 3           7           30 -        -        -        30             

 - สาขาวิชา/งาน   ออกแบบ 20 14         8           42 -        -        -        42              

 - สาขาวิชา/งาน   ออกแบบ (ทวิศึกษา) 20 11         6           37 -        -        -        37             

 - สาขาวิชา/งาน   คอมพิวเตอรกราฟก 20 12         31         63 15 7 22 85              

 - สาขาวิชา/งาน   อุตสาหกรรมเครืองหนัง 20 4           9           33 15         8 23 56              

 - สาขาวิชา/งาน   อุตสาหกรรมเครืองหนัง (ทวิภาค)ี 500 955       715       2,170   -        -        -        2,170         

 - สาขาวิชา/งาน   เครื่องประดับอัญมณี (ทวิภาค)ี 20 -            -            20 -        -        -        20              

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ท้ังปการศึกษา (2563) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 940      คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น - 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 2563 (ปตอไป) 

2,635

ภาคเรียนท่ี 1/2563(ปตอไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.



๑๕

6.1 อัตรากําลัง ป 2563 ขอมูล ณ วันที่  1  ตุลาคม  2562
ผูใหขอมูล งานบุคลากร

59     คน  
ก. ขาราชการ 30     คน

1  ผูบริหาร 4       คน
2  ขาราชการครู 26     คน
3  ขาราชการพลเรือน - คน

ข. ลูกจางประจํา 4       คน
1  ทําหนาที่สอน -    คน
2  ทั่วไป/สนับสนุน 4       คน

ค. พนักงานราชการ 3       คน
1  ทําหนาที่สอน 3       คน
2  ทั่วไป/สนับสนุน - คน

ง. ลูกจางชั่วคราว 22     คน
1  ทําหนาที่สอน 4       คน
2  ทั่วไป/สนับสนุน 18     คน

จ. - คน
ฉ. - คน

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

6. ขอมูลบุคลากร
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

อัตรากําลังของ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ                              มีบคุลากรท้ังสิ้น

มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ
มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการที่อื่น



๑๖

59    คน
ก. ผูบริหารและครู ข. เจาหนาท่ีทั่วไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ํากวา ม.6 -    คน 9       คน 9    คน
 - ปวช./ม.6 -    คน 5       คน 5    คน
 - ปวส./อนุปริญญาตรี 1       คน 6       คน 7    คน
 - ปริญญาตรี 27     คน 2       คน 29  คน
 - ปริญญาโท 7       คน -         คน 7    คน
 - ปริญญาเอก 2       คน -         คน 2    คน

รวม 37     คน รวม 22     คน 59  คน

22     คน
ก. ครูพิเศษสอน ข. เจาหนาท่ีทั่วไป/สนับสนุน รวม

 - จางดวยงบบุคลากร -         คน -         คน -     คน
 - จางดวยงบดําเนินงาน -         คน คน -     คน
 - จางดวยงบเงนิอุดหนุน 4       คน 18     คน 22  คน
 - จางดวยเงินรายได (บกศ.) -         คน -         คน -     คน
 - จางดวยเงินอื่น ๆ -         คน -         คน -     คน

รวม 4       คน รวม 18     คน 22  คน

รวม 4 คน

1 นางสาวสถาพร  ดาวเรือง
2 นายวีระพันธ  เอ่ียมสอาด
3 นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร
4 นางจันทิมา สัตยาภรณ

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบตัหินาท่ี

6.3  ขอมูลลูกจางชั่วคราว จําแนกตามแหลงเงินท่ีจาง

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

6.2  ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา

ป.เอก ผูอํานวยการ -

6.4  ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาท่ี ความรับผิดชอบ
6.4.1. ผูบริหารสถานศึกษา

ป.โท รองผูอํานวยการ -
ป.เอก รองผูอํานวยการ -

รองผูอํานวยการ -ป.โท



๑๗

รวม 26 คน (ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน)

1 นางจุฑามาศ  แหนผัน วิทยาศาสตร
2 นางรุงเพชร  ยืนเพ็ง อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
3 นายพัลลภ  ผลพฤกษา คอมพิวเตอรกราฟก
4 นางสาวณัฐธยาน ธีรกุลจินดาภรณ
5 นางสาววรารัตน  สุขขี ภาษาอังกฤษ
6 นางศรีสุดา  บุญแกว อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
7 นายวิเชียร  คงฤทธิ์ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
8 นายชัยภัทร  สอนเครือ วิจิตรศิลป
9 นายถาวร  อินทานนท อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

10 นางศรีสมัย  จิตสม วิจิตรศิลป
11 นางสาวสรสรี  สุประภา การออกแบบ
12 นางเดือนเพ็ญ  อินทานนท อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
13 นายภาคภูมิ  พุมโพธิ์ทอง
14 นางมนทิชา  กตัญชลีกุล
15 นายธนากร  วิจิตรานนท
16 นายธีรศักดิ์  บิสนุม
17 นางสิริพร  ชุมคง
18 นางสาวมุกดา  หนูพุม
19
20 คอมพิวเตอรกราฟก
21
22 นางสาวอรวรรณ  นิ่มดวง สังคมศึกษา
23
24
25
26

6.4.3. ลูกจางประจํา รวม 4 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1 นายเทอดเกียรติ  เสนาวัน
2 นายวิพล  ออนแชม
3 นายประสาน  รอดวิลัย
4 นายสุขสนัต  เสนาวัน

6.4.2. ขาราชการ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบตัหินาท่ี

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

ป.โท -

ป.โท หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

ป.โท -

ป.โท

ป.ตรี

หน. แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

ป.โท คอมพิวเตอรธุรกิจ หน. แผนกวิชาพาณิชยกรรม

ป.ตรี

หน. แผนกวิชาวิจิตรศิลป

หน. งานอาคารสถานที่

ป.ตรี หน. งานความรวมมือ

ป.ตรี

ป.ตรี
ป.ตรี วิจิตรศิลป หน.งานกิจกรรมฯ

ป.ตรี หน.งานแนะแนวอาชีพและการจัดฯ

-

ป.ตรี หน.แผนกวิชาการออกแบบ

ป.ตรี ออกแบบ หน.งานพัสดุ

ป.ตรี พลศึกษา หน.งานปกครอง

ป.ตรี คอมพิวเตอรกราฟก หน.งานศูนยขอมูลและฯ

ป.ตรี วิทยาศาสตร หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ป.ตรี คอมพิวเตอรธุรกิจ หน.งานวางแผนและงบประมาณ

นางกมลาณัชส  ทองเจริญ ป.ตรี ภาษาไทย หน.งานทะเบียน

นายทชานน  จิตตวิสุทธิกุล ป.ตรี หน.งานวิจัยฯ

นายฐิติพันธ  อุนกาศ ป.ตรี ออกแบบ หน.งานพัฒนาหลักสูตรฯ

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบตัหินาท่ี

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.4 พนักงานขับรถยนต
ป.4 - พนักงานสถานที่

-

ป.4 - พนักงานสถานที่
ป.4 - พนักงานขับรถยนต

หน.งานโครงการพิเศษ

นางสาวชโลบล  เปลงศรี ป.ตรี คอมพิวเตอรธุรกิจ หน.งานบุคลากร

นายศีลวัต  กองเจริญกิจ ป.ตรี ออกแบบ หน.งานครูที่ปรึกษา

นางสาวนันทิชา  ภูมิโคกรักษ ป.ตรี การตลาด
นายบุญไทย  มกราวรนันท

หน.งานการเงิน

ป.ตรี คอมพิวเตอรกราฟก

หน.งานสวัสดิการฯ

หน.วิทยบริการและหองสมุด

ป.ตรี
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6.4.4. พนักงานราชการ รวม 3 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1 นางสาวจุรีรัตน  วัชรีรัตน
2 นายวัชระ  บุญกระจาง
3 นางสาววิภารัตน  หมื่นเดช เครื่องประดับอัญมณี

6.4.5. ครูพิเศษสอน รวม 4 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1 นางสาวสุภริตา  โคตรภูเวียง
2 นางสาวพรเพ็ญ  วงศวิวิชพัฒนา
3 นายปราโมทย  รัตนโอภา
4 นายสงวน  จันทรสวัสดิ์

6.4.6. ลูกจางชั่วคราว รวม 18 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1 นายกิตติภพ พุมโพิธิ์ทอง
2 นางสาวอทิตา  สุคนธ
3 นางสาวสมพิศ  วัดปน
4 นางสาวอภิญญา  ชัยพงษ
5 นางสาวพัชรา  ออนเมือง
6 นายไกรวิทย  ชุมคง
7 นางสาวญริชา  นาบํารุง
8 นางสาวอัมพร  วิเชียร
9 นางกนกพร  กองเจริญกิจ งานทะเบียน

10 นางสาวกัลยาณี  ศรีเฉลิม งานวัดผลและประเมินผล
11 นายอภิรักษ  รักชาติ งานทวิภาคี
12 นายนิพนธ  ชินวงศ งานกิจกรรม
13 นางวรกร  เพิ่มเจริญ
14 นายวินัย  อินทรกําเหนิด
15 นายพจนพรรณพงศ  ออนเมือง พนักงานขับรถ
16 นายอนันต  อิ่มปาน
17 นางบงกช  รอดวิลัย
18 นายประทน  เพิ่มเจริญ

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบตัหินาท่ี

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.ตรี นาฏศิลป หน.งานผลิตผลทางการคาฯ

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบตัหินาท่ี

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

ป.ตรี

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบตัหินาท่ี

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

- งานพัสดุ
ปวส. - งานพัสดุ

งานบุคลากร
ปวส. - งานพัฒนาหลักสูตรฯ

ปวส.

ป.4
-
-

ม.6

ปวส. -

งานอาคารและสถานที่
- งานอาคารและสถานที่

ป.4

ป.4

ม.3 - งานอาคารและสถานที่

งานอาคารและสถานที่-

ปวช. - งานอาคารและสถานที่

งานบริหารงานทั่วไป-

ปวส.

งานวทิยบริการและหองสมุด

คอพิวเตอรธุรกิจ
การบัญชี

คอมพิวเตอรธุรกิจ
ป.ตรี

ป.ตรี งานวิจัยพัฒนาฯ
ป.ตรี งานการบัญชี

ป.ตรี งานการเงนิ

หน.งานบริหารทั่วไป

หน.งานวดัผลและประเมินผล

ม.6

-
-
-

ป.ตรี
-
-

-
-

ปวส.

ป.6

ป.ตรี หลักสูตรระยะสั้น
ปวส. หลักสูตรระยะสั้น

งานแนะแนว

ม.6
ม.6
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น
แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

งบกลาง ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

อุดหนุนการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน
รวม

1.เงินอุดหนุน

คาอุปกรณการ

เรยีนของ

นักเรียนสาย

อาชีพ

อาชีวศึกษา

2.คาใชจาย 

โครงการเรง

ประสิทธิภาพ

การสอนครู

3. คาใชจาย

โครงการจัดหา

บุคลากร

สนับสนุนเพ่ือ

คืนครูใหนักเรียน

รวมท้ังสิ้น

15,331,691.33 3,895,300.00 1,360,400.00 430,000.00 39,998.30 25,515,483.56 46,572,873.19 616,399.90 1,427,896.55 898,899.73 25,000.00 2,968,196.18 49,541,069.37

 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ดานการพัฒนาและ 15,331,691.33 1,282,100.00 16,613,791.33 16,613,791.33

เสริมสรางศักยภาพคน)

 - งบบุคลากร 15,331,691.33 15,331,691.33 15,331,691.33

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน 1,282,100.00 1,282,100.00 1,282,100.00

 - งบเงนิอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น

 2. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง 2,613,200.00 1,360,400.00 430,000.00 4,403,600.00 260,400.00 244,900.00 235,200.00 740,500.00 5,144,100.00

ศักยภาพคน

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน 2,613,200.00 1,360,400.00 430,000.00 4,403,600.00 4,403,600.00

 - งบลงทุน

 - งบเงนิอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น 260,400.00 244,900.00 235,200.00 740,500.00 740,500.00

สวนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ผลผลิต

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2562) ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562)
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รวมทั้งสิ้น
แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

งบกลาง ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

อุดหนุนการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน
รวม

4.คาใชจาย

โครงการ

พัฒนาทักษะ

อาชีพใหกับ

ผูเรียนตาม

นโยบายลด

เวลาเรียนเพ่ิม

เวลารู

5. คาใชจาย

โครงการพัฒนา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพศูนย

ซอมสรางเพ่ือ

ชุมชน (Fix it 

Center)

6. คาใชจาย

โครงการขยาย

และยกระดับ

อาชีวศึกษาทวิ

ภาคีสูคุณภาพ

มาตรฐาน

7. คาใชจาย

โครงการลด

ปญหาการออก

กลางคันของ

ผูเรียน

อาชีวศึกษา

รวมท้ังสิ้น

 3. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความ 25,515,483.56 25,515,483.56 99,999.90 489,997.00 636,499.73 25,000.00 1,251,496.63 26,766,980.19

ยั่งยืน

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงนิอุดหนุน 25,515,483.56 25,515,483.56 25,515,483.56

 - งบรายจายอื่น 99,999.90 489,997.00 636,499.73 25,000.00 1,251,496.63 1,251,496.63

 4. แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 39,998.30 39,998.30 39,998.30

โครงการผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงนิอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น 39,998.30 39,998.30 39,998.30

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2562) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ
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รวมทั้งสิ้น
แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

งบกลาง ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

อุดหนุนการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน
รวม

8. คาใชจาย

โครงการ

สงเสรมิการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุมผูเรียน

อาชีวศึกษา

9.คาใชจาย

โครงการอาชีวะ

ตานยาเสพติด

รวมท้ังสิ้น

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการเศรษฐกิจ 50,000.00 50,000.00 50,000.00

ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงนิอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น 50,000.00 50,000.00 50,000.00

 6. แผนงานบูรณาการปองกันปราบปราม และบําบัด 22,200.00 22,200.00 22,200.00

รักษาผูติดยาเสพติด

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงนิอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น 22,200.00 22,200.00 22,200.00

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2562) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ
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รวมทั้งสิ้น
แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

งบกลาง ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

อุดหนุนการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน
รวม

10.คาใชจาย

โครงการ

พัฒนาอาชีพ

ตอยอดอาชีพ

ประชากรวัย

แรงงาน

กลุมเปาหมาย

พิเศษ

11.เงินอุดหนุน

คาจัดการศึกษา

คูขนาน

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย-ปวช. (ทวิ

ศึกษา)

12.คาใชจาย

โครงการจัด

อาชีวศึกษาเพ่ือ

คนพิการ

รวมท้ังสิ้น

 7. แผนงานบูรณาการยกระดับการศึกษาและการ 206,000.00 670,799.55 27,200.00 903,999.55 903,999.55

เรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงนิอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น 206,000.00 670,799.55 27,200.00 903,999.55 903,999.55

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2562) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ
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1. ประมาณการรายรับ 59,565,528.52 บาท
 ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา 5,888,965.03 บาท

 - ยอดยกมาจากปปจจุบัน 5,403,265.03   บาท
 - คาดวามีรายรับในปตอไป 485,700.00      บาท

53,676,563.49 บาท
งบบุคลากร 19,984,718.49 บาท
งบดาํเนินงาน 4,361,000.00 บาท
งบลงทุน บาท
งบเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28,163,595.00 บาท

งบรายจายอื่น 1,167,250.00 บาท

2. ประมาณการรายจาย 54,451,700.49 บาท
งบบุคลากร 19,984,718.49 บาท
 - เงินเดอืนขาราชการ 14,537,700.46 บาท
 - เงินวิทยฐานะขาราชการ 875,572.03 บาท
 - เงินประจําตําแหนงขาราชการ คศ.3 560,560.00 บาท
 - เงินคาจางลูกจางประจํา 1,150,446.00 บาท
 - เงินคาตอบแทนพนักงานราชการ 665,520.00 บาท
 - เงินคาจางลูกจางชั่วคราว 25 คน 2,194,920.00 บาท
งบดําเนินงาน 5,136,137.00 บาท
    - ปวช.  3,858 คน 3,858,000.00 บาท
    - ปวส. 73 คน 73,000.00 บาท
    - คาสาธารณูปโภค 750,000.00 บาท
    - คาเชาทรัพยสิน 25,137.00 บาท
    - ระยะสั้น (ตามยอดที่ไดรับจัดสรรป งปม.62) 430,000.00 บาท
งบลงทุน บาท
 - ครุภัณฑ บาท
 - ที่ดินและสิ่งกอสราง -                   บาท
งบเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28,163,595.00 บาท
 - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,929,165.00 บาท
 - คาหนังสือเรียน 5,802,000.00 บาท
 - คาเครื่องแบบนักเรียน 2,300,400.00 บาท
 - คาอุปกรณการเรียน 1,334,460.00 บาท
 - คาจัดการเรียนการสอน 16,593,570.00 บาท
-  เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีพ 204,000.00 บาท
งบรายจายอื่น 1,167,250.00 บาท
-  เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมฯ 40,000.00 บาท
-  เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอนรวมทวิศึกษา 137,850.00 บาท

-  คาใชจาย โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครู 379,200.00 บาท

-  คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน 235,200.00 บาท

-  โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ (บมเพาะ) 50,000.00 บาท

-  โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 50,000.00 บาท

-  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับฯ (Fix it Center) 250,000.00 บาท

-  โครงการลดปญหาการออกกลางคัน 25,000.00        บาท
สํารองฉุกเฉิน 5,113,828.03   บาท

คงเหลือ รายรับ - รายจาย -                      บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สวนท่ี 3 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

 ข. เงินงบประมาณ ป 2563  ที่คาดวาจะไดรับ



๒๖

รวมท้ังสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรียน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองคความรู

และอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรียนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรียน

ผูเรียน

รายรับท่ีคาดวาจะไดรับ 17,816,798.49   -                3,858,000.00    73,000.00   430,000.00   16,593,570.00   1,929,165.00   5,802,000.00    2,300,400.00    1,334,460.00   1,509,750.00     51,647,143.49    5,403,265.03 57,050,408.52

 - งบบุคลากร 17,789,798.49   -                -                    -              -                2,194,920.00     -                   -                    -                    -                   614,400.00        20,599,118.49 20,599,118.49

- เงินเดือนขาราชการ      13,216,091.33 14,537,700.46    14,537,700.46 14,537,700.46

- เงินวิทยฐานะขาราชการ          875,572.03 875,572.03         875,572.03 875,572.03

- เงินประจําตําแหนงขาราชการ คศ.3          509,600.00 560,560.00         560,560.00 560,560.00

- คาจางลูกจางประจํา (4 คน)        1,529,580.00 1,150,446.00      1,150,446.00 1,150,446.00

- คาจางลูกจางชั่วคราว (25 คน)        1,604,449.00 2,194,920.00 2,194,920.00 2,194,920.00

- คาตอบแทนพนักงานราชการ          566,520.00 665,520.00         665,520.00 665,520.00

- คาตอบแทนครูพิเศษสอน (อนุมัติงบ สอศ)          244,900.00 379,200.00 379,200.00 379,200.00

- คาตอบแทนลูกจางชั่วคราว(อนุมัติงบ สอศ)          235,200.00 235,200.00 235,200.00 235,200.00

 -  งบดําเนินงาน       6,466,769.78           27,000.00                   -       3,803,000.00    73,000.00                   -        4,308,863.20                      -            24,000.00                       -                        -                          -   8,235,863.20                       -   8,235,863.20

 - คาตอบแทน      1,216,378.15                        -                     -          605,446.60                 -                     -           799,000.00                      -                         -                         -                        -                          -         1,404,446.60 -                    1,404,446.60

- คาเชาบาน                           - -                      -                      

- เงินคาธุรการนอกเวลา          250,406.00 275,446.60 275,446.60 275,446.60

- เงินคาสอนพิเศษ          588,800.00 300,000.00 100,000.00 400,000.00 400,000.00

- คาเบี้ยประชุมกรรมการ (โครงการประชุม

กรรมการวิทยาลัยฯ)

           25,272.15 30,000.00 30,000.00 30,000.00

- คาครองชีพลูกจางชั่วคราว          351,900.00 699,000.00         699,000.00 699,000.00

- คาตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น                           - -                      -                      

- คาตอบแทนพิเศษของ 3 จังหวัด ภาคใต                           - -                      -                      

      - คาใชสอย       1,017,611.24           27,000.00                   -       1,267,137.00                 -                     -           626,863.20                      -                         -                         -                        -                          -   1,921,000.20      -                    1,921,000.20      

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

- คาเชารถยนต                           - -                      -                      

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ          676,648.06 700,000.00       100,000.00         800,000.00         800,000.00         

- คาซอมครุภัณฑ (โครงการซอมครุภัณฑภายใน

วิทยาลัยฯ)

           63,616.00 100,000.00       100,000.00         100,000.00         

- คาซอมสิ่งกอสราง (โครงการซอมแซมอาคารและ

สิ่งกอสราง)

                        -   200,000.00       100,000.00         300,000.00         300,000.00         

- คาจางบริการซอมรถยนตและอ่ืนๆ (โครงการ

ทํานุบํารุงซอมแซมครุภัณฑ และรถยนตราขการ)

           66,586.73 200,000.00       100,000.00         300,000.00         300,000.00         

- คาจางบริการเครื่องถายเอกสาร            41,931.45 42,000.00         30,000.00           72,000.00           72,000.00           

- เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ            19,500.00            27,000.00 27,000.00           27,000.00           

- คาเงินสมทบประกันสังคมลูกจางชั่วคราว          124,192.00 296,863.20         296,863.20         296,863.20         

ผลผลิต

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สวนท่ี 3 

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับในป
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 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น



๒๗
รวมท้ังสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรียน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองคความรู

และอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรียนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรียน

ผูเรียน

ผลผลิต

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับในป

 62
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

          - คาวัสดุ      2,932,073.88                        -                     -          874,416.40    50,000.00                   -        2,533,000.00                      -            24,000.00                       -                        -                          -   3,481,416.40      -                    3,481,416.40      

- วัสดุสํานักงาน (โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานทุก

ฝายงาน)

         497,218.40 300,000.00       100,000.00         400,000.00         400,000.00         

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (โครงการจัดซื้อนํ้ามัน

เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น)

         147,679.45 200,000.00       80,000.00           280,000.00         280,000.00         

- คาผานทางพิเศษ (easy pass) (โครงการคาผาน

ทางพิเศษ)

           32,845.00 90,000.00         90,000.00           90,000.00           

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ( โครงการซอมบํารุงระบบ

ไฟฟาและวิทยุ)

                        -   124,416.40       124,416.40         124,416.40         

- วัสดุการศึกษา (โครงการจัดซื้อวัสดุฝกการศึกษา)        2,126,905.05 2,283,000.00      2,283,000.00      2,283,000.00      

- วัสดุงานบานงานครัว (โครงการงานบานงานครัว)            50,000.00 50,000.00    50,000.00           50,000.00           

- วัสดุวารสารและหนังสือพิมพ ( โครงการจัดซื้อ

วารสารและหนังสือพิมพ)

           14,900.00 24,000.00         24,000.00           24,000.00           

- วัสดุคอมพิวเตอร (โครงการจัดซื้อวัสดุ

คอมพิวเตอร)

             7,083.40 50,000.00         50,000.00           50,000.00           

- วัสดุอาคารและสิ่งกอสราง (โครงการจัดซื้อวัสดุ

อาคารและสิ่งกอสราง)

                        -   50,000.00         50,000.00           50,000.00           

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตอกรมธรรมรถ  

(โครงการวัสดุยานพาหนะและขนสง  ตอกรมธรรม

รถประจําป )

           55,442.58 70,000.00           70,000.00           70,000.00           

- วัสดุเพ่ือการอัดสําเนาเอกสาร  (โครงการจัดซื้อ

วัสดุเพ่ือการอัดสําเนาเอกสาร)

                        -   60,000.00         60,000.00           60,000.00           

 - คาสาธารณูปโภค      1,300,706.51                        -                     -   1,056,000.00    23,000.00 -                350,000.00        -                   -                    -                    -                   -                     1,429,000.00 -                    1,429,000.00

- คาโทรศัพท              7,447.38 10,000.00 10,000.00 10,000.00

- คาน้ําประปา          211,387.89 200,000.00 23,000.00 50,000.00 273,000.00 273,000.00

- คาไฟฟา        1,076,303.24 800,000.00 300,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00

- คาจัดสงจดหมายภายในประเทศ              5,568.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

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

 - งบลงทุน                         -                          -                     -                         -                   -                     -                          -                        -                         -                         -                        -                          -                           -   -                    0.00

  3.1 ครุภัณฑ

- -                      -                      

  3.2 ท่ีดินและส่ิงกอสราง -                      -                      

- -                      -                      

 - งบเงินอุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน       5,004,709.55                        -                     -                         -                   -                     -                          -                        -                         -       2,300,400.00    1,334,460.00         341,850.00       3,976,710.00 -                    3,976,710.00

 - โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

(อุปกรณการเรียน)

       1,174,610.00 1,334,460.00 1,334,460.00 1,334,460.00

 -โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

(เครื่องแบบนักเรียน)

       2,898,900.00 2,300,400.00 2,300,400.00 2,300,400.00

 - เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของนักเรียน

สายอาชีพอาชีวศึกษา

         260,400.00 204,000.00 204,000.00         204,000.00         

 -เงินอุดหนุนคาจัดการศึกษาคูขนานมัธยมศึกษา 

(ทวิศึกษา)

         670,799.55 137,850.00 137,850.00         137,850.00         

เงินสํารองฉุกเฉิน 5% 853,894.80        853,894.80         5,403,265.03

รวม 17,816,798.49   -                3,803,000.00    73,000.00   -                7,357,678.00     -                   24,000.00         2,300,400.00    1,334,460.00   956,250.00        33,665,586.49    5,403,265.03    

ยอดคงเหลือ -                     -                55,000.00         -              430,000.00   9,235,892.00     1,929,165.00   5,778,000.00    -                    -                   553,500.00        17,981,557.00    -                    



๒๘
รวมท้ังสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรียน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองคความรู

และอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรียนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรียน

ผูเรียน

ผลผลิต

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับในป

 62
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

ฝายวิชาการ -                     -                55,000.00         -              -                7,977,000.00     1,213,315.00   5,778,000.00    -                    -                   65,000.00          15,088,315.00    15,088,315.00

1  โครงการสนับสนนุคาใชจายการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

(หนังสือเรียน)

       2,055,581.94 5,128,000.00 5,128,000.00 5,128,000.00

2 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน          107,558.50        500,000.00 500,000.00 500,000.00

3 โครงการจัดอบรมปฏิบัติการนักศึกษาภายใต

โครงการความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพกําลัง

พลของกองทัพภาคที่ 2 ดวยการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

       6,120,000.00       6,720,000.00 6,720,000.00 6,720,000.00

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติวเขมสอนเสริม

รายวิชาสามัญ  ภายในโครงการพัฒนาศักยภาพ

กําลังพลของกองทัพภาคที่ 2 ดวยอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

หลักสูตรประกาศนียบัตร

         115,200.00          192,000.00 192,000.00 192,000.00

5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครฝูกอาชีพ

ในสถานประกอบการ

                        -            350,000.00 350,000.00 350,000.00

6 โครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ และรบัสมัคร

นักศึกษา ระบบทวิภาคี  สาขาวิชาอุตสาหกรรม

เครื่องหนัง

         218,424.00          140,000.00        140,000.00 280,000.00 280,000.00

7 โครงการปจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง(ทวิภาคี) 

ประจําปการศึกษา 2562

           98,842.00        120,000.00 120,000.00 120,000.00

8 โครงการสงเสริมการมีงานทําใหความชวยเหลือ

และตลาดแรงงานเปดโลกอาชีพ

                        -            98,600.00 98,600.00 98,600.00

9 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 

ระดับชาติ

         163,214.01        234,000.00 234,000.00 234,000.00

10 โครงการจัดนิทรรศการวิชาการ "อารตดีจัง" 

ประจําปการศึกษา 2563

                        -            29,715.00 29,715.00 29,715.00

11 โครงการเชาครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร

ประมวลผลงานสําหรับผูเรียน  หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 542

                        -            300,000.00 300,000.00 300,000.00

12 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของ

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาพาณิชยกรรม

                        -            13,000.00 13,000.00 13,000.00

13 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ แผนกวิชาวิจิตร

ศิลป

                840.00            5,000.00 5,000.00 5,000.00

14 โครงการศึกษาดูงานการจัดทําชองรายการบันเทิง 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

                        -            20,000.00 20,000.00 20,000.00

15 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 3D Animation 

เบ้ืองตน

                        -            10,000.00 10,000.00 10,000.00

16 โครงการนํานักเรียนไปศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

             5,000.00            5,000.00 5,000.00 5,000.00

17 โครงการซอมเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม                         -            30,000.00 30,000.00 30,000.00

18 โครงการซอมฝาและผนังหองปฏิบัติการงานอาคาร 2                         -            25,000.00 25,000.00 25,000.00

19 โครงการการพัฒนาความรูเพ่ือการทดสอบ V-Net

 ปการศึกษา 2562

           12,618.50          11,000.00 11,000.00 11,000.00

 - โครงการฝายตางๆ



๒๙
รวมท้ังสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรียน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองคความรู

และอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรียนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรียน

ผูเรียน

ผลผลิต

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับในป

 62
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

20 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจําป

การศึกษา 2562

             4,000.00          24,000.00 24,000.00 24,000.00

21 โครงการแนะแนวศึกษาตอระบบทวิภาคี  

สาขาวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี

           55,000.00        100,000.00 100,000.00 100,000.00

22 โครงการแนะแนวศึกษาตอระบบทวิภาคี  

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก  (BSA)

           55,000.00        100,000.00 100,000.00 100,000.00

23 โครงการวันวิทยาศาสตร              3,969.70            7,000.00 7,000.00 7,000.00

24 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ

สถานศึกษา ระดับ อศก. และระดับภาค

             9,990.54          10,000.00 10,000.00 10,000.00

25 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษากอนออก

ประสบการณวิชาชีพ

             9,995.00            5,000.00 5,000.00 5,000.00

26 โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาหลังฝก

ประสบการณวิชาชีพ

             8,105.00            5,000.00 5,000.00 5,000.00

27 โครงการสัปดาหหองสมุด                 556.40            7,000.00 7,000.00 7,000.00

28 โครงการ Christmas and New Year Fantasy            25,791.50            7,000.00 7,000.00 7,000.00

29 โครงการ English for Communication                         -            12,000.00 12,000.00 12,000.00

30 โครงการ English Camp            43,256.40        100,000.00 100,000.00 100,000.00

31 โครงการอบรมการใชระบบบริหารสถานศึกษา 

ศธ.02 ออนไลน

                        -              50,000.00 50,000.00 50,000.00

32 โครงการเชิญวิทยากรเพื่อเพ่ิมความรูใหแก

นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา (ภาคเรยีนละ 1 

คร้ัง)

                        -   40,000.00 40,000.00 40,000.00

33 โครงการอบรมเชิงปฏัติการการเขียนแผนจัดการ

เรียนรูและการใชเทคนิคการสอน

                        -              20,000.00 20,000.00 20,000.00

34 โครงการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนแบบ

ทวิศึกษา

             8,020.00            15,000.00 15,000.00 15,000.00

35 โครงการวัยเรียนวัยใสรักอยางไรไมใหเสี่ยง                         -            10,000.00 10,000.00 10,000.00

36 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนนักศึกษา                         -            20,000.00 20,000.00 20,000.00

37 โครงการเปดโลกการเรียนรู (ระบบทวิภาคี)            50,000.00          50,000.00 50,000.00 50,000.00

38 โครงการราํลึกสุนทรภูเชิดชูวรรณศิลป            12,000.00          10,000.00 10,000.00 10,000.00

39 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ              4,577.80          15,000.00 15,000.00 15,000.00

40 โครงการเชิญวิทยากรใหความรูเก่ียวกับภาษาไทย 

"ภาษากับวัยรุน"

                        -              5,000.00 5,000.00 5,000.00

41 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู

คุณภาพมาตรฐาน

         636,500.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

42 โครงการพัฒนาหองเรียนภาษาไทย (443) แผนก

วิชาสามัญสัมพันธ

                        -                5,000.00 5,000.00 5,000.00

43 โครงการหองเรยีนเฉพาะทาง แผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ

                        -            200,000.00 200,000.00 200,000.00

44 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและพัฒนา

หองเรียนวิทยาศาสตร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
                        -   150,000.00 150,000.00 150,000.00

45 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนฐาน Project-Based Leaning
                        -              30,000.00 30,000.00 30,000.00

46 โครงการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อการสอน 

และการนําเสนอผลการดําเนินงานชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพทุกแผนกวิชา

             7,000.00            14,000.00 14,000.00 14,000.00



๓๐
รวมท้ังสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรียน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองคความรู

และอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรียนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรียน

ผูเรียน

ผลผลิต

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับในป

 62
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

   ฝายบริหารทรัพยากร -                     -                -                    -              -                1,035,100.00     -                   -                    -                    -                   -                     1,035,100.00      1,035,100.00

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑหองประชาสัมพันธ  (กลอง

ดิจิตอล)

           99,200.00            70,000.00 70,000.00 70,000.00

2 โครงการปรบัปรุง/ซอมแซม ปายประชาสัมพันธ

ของวิทยาลัยฯ

           50,000.00            70,000.00 70,000.00 70,000.00

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเคร่ืองปรับอากาศ หอง

ประชุมราชพฤกษ 1

                        -            200,000.00 200,000.00 200,000.00

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑและเปลี่ยนสารเคมีเคร่ือง

ดับเพลิง

           32,990.98            38,300.00 38,300.00 38,300.00

5 โครงการปรบัปรุงและซอมแซมหองประชุมราช

พฤกษ 2

           99,554.00            15,000.00 15,000.00 15,000.00

6 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร งานบริหารทั่วไป                         -              20,000.00 20,000.00 20,000.00

7 โครงการจัดซื้อโตะพับเพ่ือใชในงานกิจกรรมตางๆ                         -              30,000.00 30,000.00 30,000.00

8 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

           19,659.40          380,000.00 380,000.00 380,000.00

9 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

           39,585.00          100,000.00 100,000.00 100,000.00

10 โครงการจัดทําโครงสรางทําเนียบบุคลากร                         -              20,000.00 20,000.00 20,000.00

11 โครงการประกวดหองสํานักงาน                         -                5,000.00 5,000.00 5,000.00

12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเคร่ืองปรับอากาศหอง

ทะเบียน

                        -              25,000.00 25,000.00 25,000.00

13 โครงการจัดสงเอกสารทางไปรษณีย งานทะเบียน            16,050.00            20,000.00 20,000.00 20,000.00

14 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา 

(วิทยาลัยฯ ปลอดขยะ)

                        -   21,800.00           21,800.00 21,800.00

15 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรงานการเงิน                         -   20,000.00           20,000.00 20,000.00



๓๑
รวมท้ังสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรียน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองคความรู

และอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรียนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรียน

ผูเรียน

ผลผลิต

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับในป

 62
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

 ฝายแผนงานและความรวมมือ -                     -                -                    -              30,000.00     203,792.00        20,000.00        -                    -                    -                   90,000.00          343,792.00         343,792.00

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ

           39,055.00            50,000.00 50,000.00 50,000.00

2 โครงการจัดทําปายนิเทศแผนพัฒนาสถานศึกษา                         -              50,000.00 50,000.00 50,000.00

3 โครงการพัฒนาความรวมมือดานวิชาชีพรวมกับ

ชุมชน  หนวยงานภายนอก

           15,000.00            15,000.00 15,000.00 15,000.00

4 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพ

เพ่ือสรางโอกาส สรางงานสรางอาชีพ สรางรายได  

( E to E )

                        -   30,000.00 30,000.00 30,000.00

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพภายนอก

           19,679.00            20,000.00 20,000.00 20,000.00

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  Internet Load Balance                         -              20,000.00 20,000.00 20,000.00

7 โครงการคาเชาอินเตอรเน็ต            44,888.64            48,792.00 48,792.00 48,792.00

8 โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา

           39,998.30 40,000.00 40,000.00 40,000.00

9 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ภายใน

สถานศึกษา

                        -            20,000.00 20,000.00 20,000.00

10 โครงการสงเสริมประกอบการอาชีพอิสระในกลุม

ผูเรียนอาชีวศึกษา

           50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00



๓๒
รวมท้ังสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรียน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองคความรู

และอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรียนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรียน

ผูเรียน

ผลผลิต

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับในป

 62
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

                       -                     -                         -                   -      400,000.00           20,000.00       695,850.00                       -                         -                        -           398,500.00 1,514,350.00      1,514,350.00

1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง            10,000.00                      -                           -   -                      

2 โครงการมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย                         -   5,000.00                        5,000.00 5,000.00             

3 โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจร                         -   1,000.00                      15,000.00            16,000.00 16,000.00           

4 โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม                         -   5,000.00                        5,000.00 5,000.00             

5 โครงการอนุรักษพันธุพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ                         -   15,000.00                    15,000.00 15,000.00           

6 โครงการพัฒนาจิต                         -   4,800.00                        4,800.00 4,800.00             

7 โครงการการอยูคายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ

วิสามัญ

           38,849.20 30,000.00                    30,000.00 30,000.00           

8 โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ 

(ประดับแถบ 2 ส)ี

             4,200.00 3,000.00                        3,000.00 3,000.00             

9 โครงการการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

วิสามัญอาชีวศึกษา

           64,580.00 42,000.00                    42,000.00 42,000.00           

10 โครงการการปองกันและแกไขสิ่งเสพติด              8,200.00 14,350.00                    14,350.00 14,350.00           

11 โครงการสงเสริมการออม              4,608.49            5,000.00              5,000.00 5,000.00             

12 โครงการจัดทําแหลงเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษา

                        -            20,000.00            20,000.00 20,000.00           

13 โครงการเสริมสรางประชาธิปไตย (คัดเลือก

คณะกรรมการ อวท. ระดับสถานศึกษา)

                        -              1,000.00              1,000.00 1,000.00             

14 โครงการคัดเลือกชมรมดีเดน                         -              1,000.00              1,000.00 1,000.00             

15 โครงการคัดเลือกสมาชิกดีเดนโครงการภายใตการ

นิเทศ ระดับสถานศึกษา

                        -              1,000.00              1,000.00 1,000.00             

16 โครงการสงเสริมงานประชุมทางวิชาการองคการ

นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับ

สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

           22,150.00          41,280.00            41,280.00 41,280.00           

17 โครงการสงเสริมการรกัชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย

           74,555.58          99,000.00            99,000.00 99,000.00           

18 โครงการเสริมสรางการดูแลและรักษาความ

ปลอดภัยใหแกผูเรียน

           59,600.00        122,400.00          122,400.00 122,400.00         

19 โครงการการแนะแนวนักเรียน นักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2563

           38,000.00          38,000.00            38,000.00 38,000.00           

20 โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเรจ็การศึกษา ประจําป

การศึกษา 2562

             4,650.00          20,000.00            20,000.00 20,000.00           

21 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป

การศึกษา 2563

           27,200.00          27,200.00              8,500.00            35,700.00 35,700.00           

22 โครงการประชุมผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา  (2

 ภาคเรียน)

           13,808.16          50,000.00            50,000.00 50,000.00           

23 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน                         -            50,000.00            50,000.00 50,000.00           

24 โครงการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ (กีฬาสี)            50,000.00          50,000.00            50,000.00 50,000.00           

25 โครงการพิธีไหวครู            45,412.00          10,000.00            10,000.00 10,000.00           

26 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา

 ประจําปการศึกษา  2562

7,410.00                        7,410.00 7,410.00             

27 โครงการแสดงความตัญู บูชิตา พระคุณครู 7,410.00                        7,410.00 7,410.00             

28 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย

ซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center)

         489,997.00          250,000.00          250,000.00 250,000.00         

29 โครงการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ          430,000.00 400,000.00          400,000.00 400,000.00         

30 โครงการสงเสริมสวัสดิการนักเรยีน นักศึกษา            88,000.00 25,000.00                  100,000.00          125,000.00 125,000.00         

ฝายพัฒนากิจการนกัเรียนนกัศกึษา



๓๓
รวมท้ังสิ้น

เงินรายได

งบอื่นๆ เปนเงิน

คาจัดการ คากิจกรรม คาหนังสือเรียน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณ
วิจัยสรางองคความรู

และอ่ืนๆ
รวม บกศ.

เรียนการสอน พัฒนาคุณภาพ นักเรียน การเรียน

ผูเรียน

ผลผลิต

งบดําเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รายการคาใชจาย/รายจายตามงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับในป

 62
 งบกลาง งบลงทุน ปวช. ปวส. ระยะสั้น

31 โครงการลดปญหาการออกกลางคัน            25,000.00            25,000.00            25,000.00 25,000.00           

32 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  งานครูท่ี

ปรึกษา

                        -   20,000.00            20,000.00 20,000.00           

รวม    17,816,798.49                   -       3,858,000.00    73,000.00    430,000.00    16,593,570.00    1,929,165.00     5,802,000.00     2,300,400.00    1,334,460.00      1,509,750.00     51,647,143.49     5,403,265.03     57,050,408.52

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

* หมายเหตุ 1. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อางอิงขอมูลรายงานขอมูลรายบุคคล กง. งวดที่ 3/2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 และ ขอมูลรายงานขอมูลรายบุคคล กง. งวดที่ 1/2563 ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
2. โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ อาจมีการปรับแผนการใชจายเงนิ หากในปการศกึษา 1/2563 มีจํานวนนักเรียน นักศึกษามาสมัครเรียนต่ํากวาแผนเปารับนักเรียน นักศึกษา 




