คํานํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย นี้ เปนเครื่องมือสําคัญของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
ยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมอบใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
เพื่อใหการใชจายงบประมาณประจําปเปนไปตามยุทธศาสตร นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสามารถควบคุมการใชจายเงินในการบริหารงานอาชีวศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบทางราชการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยไดจัดทําขึ้นจากการระดมสมอง ของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ซึ่งมุงเนนการใชเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน ประหยัดและถูกตอง
ตามระเบียบทางราชการซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว
ทายนี้วิทยาลัยฯหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดังกลาวจะเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยตอไป

ฝายแผนงานและความรวมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตุลาคม 2559
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สวนที่ 1
บทนํา
1. วิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพเพื่อเปน
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค

พันธกิจ
1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและได
มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเขาสูสากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางทั่วถึงตอเนื่องเสมอภาคและเปนธรรม
4. เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพระดับฝมือเทคนิคและเทคโนโลยีของ
ประเทศ
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัยสรางนวัตกรรมจัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. สงเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ

2. ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ
ยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ
1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัยความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสรางและกระจายโอกาส
8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. สงเสริมสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย

โครงการ
1. ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา)
2. ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสรางองค
ความรูและนวัตกรรม)
3. โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา
4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแกไขปญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)
5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
6. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ
8. เงินอุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น
9. เงินอุดหนุนองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อกท.)
10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล
12. เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพพาณิชยกรรมความคิดสรางสรรคอํานวยการและอาชีพ
เฉพาะทาง
14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร
16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียลราชอาณาจักรกัมพูชา

17. โครงการความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย
18. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
19. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
20. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
22. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
23. โครงการศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
24. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
25. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
26. โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
27. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
28. โครงการความรวมมือในการฝกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในตางประเทศ
29. โครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเปนมืออาชีพและความเปนเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสราง
ทุนปญญาชาติ
30. โครงการขยายอาชีวะอําเภอ
31. โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
32. โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมี
สมรรถนะและความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อ
พัฒนาอาชีพประชาชน
34. โครงการผลิตพัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวิตครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา
37. โครงการสรางคานิยมอาชีวศึกษา
38.โครงการศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง
39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทยประวัติศาสตรหนาที่พลเมือง
41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
43. เรงประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา
44 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน
45. โครงการความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมเปาหมายใหสอดคลองความตองการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

3. นโยบายยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
นโยบายรัฐบาล 11 ดานคือ
1.การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2.การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3.การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
4.การศึกษาและเรียนรูการทะนุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
5.การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7.การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8.การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
9.การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน
10.การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11.ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

นโยบายรัฐบาลดานการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพรอมกันเพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูพัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสมเปนคนดีมีคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพการเรียนรู
โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสม
กับพื้นที่ทั้งในดานการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเงิน
เพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาสจัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัด
ใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคมภาคเอกชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาส
รวมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูกระจายอํานาจการ
บริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามศักยภาพและความ
พรอมโดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น

4.4พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่
สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตร
ใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนทั้งในดาน
ความรูทักษะการใฝเรียนรูการแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอื่นการมีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมือง
ดีโดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ทองถิ่นที่มีความตองการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครูเนนครูผูสอนให
มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพื่อเปน
เครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเองเชนการเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนตน
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆสนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท
ในสังคมไทยอยางยั่งยืนและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
4.8 อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปน
ไทยนําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชนระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติตลอดจน
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรมสากลและ
การสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากลเพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปดพื้นที่สาธารณะให
เยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค

สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ เปาประสงคยุทธศาสตร
ปรัชญา
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ

วิสัยทัศน
เปนองคกรแหงการเรียนรูและบริการวิชาชีพในระดับสากล รวมอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
รวมอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน
พัฒนาระบบเครือขาย ชุมชน สถานประกอบการ

อัตลักษณ

เปนคนดี

เอกลักษณ

แหลงเรียนรู เชิดชูวัฒนธรรม

มีจิตบริการ สืบสานวัฒนธรรม

เปาประสงค
1. เพื่อผลิตบุคลากรดานวิชาชีพ ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางาน การศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพอิสระ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน
3. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
5. เพื่อพัฒนาจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
6. เพื่อสรางความเขมแข็ง เครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
พัฒนาจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา

2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน
จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดานการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ดานการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ดานบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ดานทักษะฝมือตามสมรรถนะวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสถาน
ประกอบการในประเทศและอาเซียน

ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1. โลและเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ
ประจําปการศึกษา 2549
2. เกียรติบัตร นางสาวสุพัตรา บุญชุม นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2556
3. รางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ซอสกลวย” สิ่งประดิษฐ ประเภทที่ 6 การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
4. รางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “เนยธัญพืช” สิ่งประดิษฐ ประเภทที่ 3 การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
5. รางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ถานอัดแทงจากกะลาตาล” สิ่งประดิษฐ ประเภทที่ 4
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
6. รางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “กลอง USB สําหรับกลองจุลทรรศน” สิ่งประดิษฐ
ประเภทที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

7. เกียรติบัตร นางสาวจุฑามาศ โหมดไทย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
การแขงขันทักษะ การผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
8. เกียรติคุณ นางสาวจุฑามาศ โหมดไทย ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (ประเภทบุคคลหญิง)
9. เกียรติคุณ นางสาวธิดาภรณ วงษเพิก ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร ระดับ ปวส.
10. เกียรติคุณ นางสาวกัณทิมา พูลอ่ํา ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร ระดับ ปวส.
11. เกียรติคุณ นางสาวธีรภัทร จานิกร ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร
12. เกียรติคุณ นางสาวณัฐนี แซโงว ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร
13. เกียรติบัตร นางสาวกนกวรรณ ปานทิพย รางวัลความประพฤติดี พุทธศักราช 2554
งานมอบเกียรติบัตรและรางวัลประพฤติดี แกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร
พุทธศักราช 2554 วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ
ซอยอารีสัมพันธ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร
14. เกียรติบัตร นางสาวสุนิตา เผือกนาค และนางสาวจุฑามาศ เด็ดขาด ผลงานสิ่งประดิษฐ
สบูใยตาลขัดผิว สูตรน้ํานมหมัก สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2557 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
15. เกียรติบัตร นางสาวนงลักษณ ภูมิขันธ นางสาวดารณี มณีนิล นางสาวธัญรัตน พุมพวง
และนายฐิติกร วงคเลื่อน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง การแขงขัน
ทักษะการประดิษฐ ดอกไมจากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ ครั้งที่ 24 ระดับชาติ ประจําป
การศึกษา 2557
16. เกียรติบัตร นางสาวณัฐธิดา แกวกําแพง ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
ประกวดดนตรีไทย ประเภทเครื่องตี (ขิม 2 หยอง) ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2558
17. เกียรติบัตร นายสุมิตร นอยมา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทจิตรกรรมหุนนิ่ง
สีน้ํา (ระดับ ปวช.) ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2558
18. เกียรติบัตร นายศุภเดช อุนสกล ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันทักษะวิชา
พื้นฐาน ประกวดดนตรีไทย ประเภทเครื่องตี (ระนาดเอกไมแข็ง) ระดับชาติ ประจําป
การศึกษา 2558
19. เกียรติบัตร นางสาวพรอันต ทับนาค ไดรับรางวัลเหรียญเงินการแขงขันกีฬาประเภทมวยไทย
สมัครเลน รุนไลฟฟลายเวท ระดับชาติประจําปการศึกษา 2558

20. เกียรติบัตร นายอภิชาต สอนสิน ไดรับรางวัลเหรียญเงินการแขงขันกีฬาประเภท
บาสเกตบอลชาย ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2558
21. ผลการดําเนินโครงการบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสูความเปนเลิศ
ไดรับรางวัลระดับ 5 ดาว (ผลคะแนวรวม 98.84) ระดับชาติ ภาคเหนือ ประจําป 2558

3. กลยุทธและมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 5

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 12 ประการ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค
พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ

กลยุทธที่ 2 จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 5

จัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียน ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรู
จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
พัฒนาอัตลักษณของผูเรียนและเอกลักษณของสถานศึกษา
พัฒนาระบบประชาสัมพันธ

กลยุทธที่ 3 บริการวิชาชีพสูสังคม
มาตรการที่ 1 เสริมสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ
มาตรการที่ 2 เปดบานอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 3 เพิ่มปริมาณผูเรียน

กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
มาตรการที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 4 พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม

4. ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
4.1 ประวัติความเปนมาของวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเปดทําการสอนใหชื่อวา “ โรงเรียนชางทอผา ” โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียน
อุดมดรุณีเปนที่เรียนชั่วคราว ทั้งนี้เนื่องจากอาคารเริ่มกําลังอยูในระหวางการกอสราง ณ ถนนสิงหวัฒน
เลขที่ 108 ตําบลธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และไดเปดทําการสอนตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2481
เปนตนมา เดิมเปดสอนวิชาชีพทอผา รับผูสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตอมาไดเปลี่ยนเปนชื่อ
“ โรงเรียนการชางสตรีสุโขทัย ” เปดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การศึกษาชาติเพื่อใหประชาชนไดศึกษาวิชาชีพตามความถนัดโดยขยายการศึกษาใหสูงขึ้นและเปดแผนก
วิชาชีพเพิ่มขึ้น
การดําเนินงานในปจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเปดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เปดสอน 4 ประเภทวิชา
11 สาขาวิชา
11 สาขางาน
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
1. พณิชยกรรม
การบัญชี
การบัญชี
การตลาด
การตลาด
การเลขานุการ
เลขานุการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
2. คหกรรม
แฟชั่นและสิ่งทอ
เสื้อผาแฟชั่น
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
3. อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
การทองเที่ยว Mini English
การทองเที่ยว
Program
4. ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป
วิจิตรศิลป
ศิลปกรรมเซรามิก
ศิลปกรรมเซรามิก
การออกแบบ
การออกแบบ

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เปดสอน 4 ประเภทวิชา 9 สาขาวิชา 9 สาขางาน
ประเภทวิชา
สาขา
1. บริหารธุรกิจ
การบัญชี
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การตลาด
เลขานุการ
2. คหกรรม
อาหารและโภชนาการ
การบริหารงานคหกรรมศาสตร
3. อุตสาหกรรม
การจัดการธุรกิจทองเที่ยว
การทองเที่ยว
การโรงแรมและการบริการ
4. ศิลปกรรม

คอมพิวเตอรกราฟก

สาขางาน
การบัญชี
การพัฒนาเว็บเพจ
การตลาด
สํานักงาน
การประกอบอาหาร
ธุรกิจคหกรรม
การจัดการธุรกิจทองเที่ยว (ทวิภาคี)
การโรงแรมและการบริการ
(เปดสอนในปการศึกษา 2559)
คอมพิวเตอรกราฟกอารต

3. ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปดสอนในปการศึกษา 2559

4.2 ขอมูลดานอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ชื่อภาษาอังกฤษ
Sukhothai Vocational College
ที่ตั้งสถานศึกษา
เลขที่ 108 ถนนสิงหวัฒน ตําบลธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
รหัส 64000
โทรศัพท
0-5561-1789
โทรสาร
0-5561-2419
เว็บไซด
www.stvc.ac.th
อีเมล
stvc.sukhothai@gmail.com
เนื้อที่ของสถานศึกษา 10 ไร 72.3 ตารางวา
มีอาคารรวมทั้งสิ้น
10
หลัง มีหองทั้งสิ้น
หอง ไดแก
1. อาคารวิชาสามัญ จํานวน 2 หลัง 15 หอง
2. อาคารคหกรรม จํานวน 2 หลัง 17 หอง
3. อาคารอํานวยการ จํานวน 1 หลัง 17 หอง
4. อาคารหองสมุด จํานวน 1 หลัง 1 หอง
5. อาคารศิลปกรรม จํานวน 1 หลัง 14 หอง
6. อาคารเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1 หลัง 13 หอง
7. อาคารหอประชุม-โรงอาหาร จํานวน 1 หลัง 1 หอง
8. อาคารแผนกวิชาการทองเที่ยว จํานวน 1 หลัง 6 หอง
9. อาคารผลิตผล จํานวน 1 หลัง 1 หอง
10. อาคารชั่วคราว จํานวน 1 หลัง 6 หอง
11. อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง 16 หอง

5. แผนภูมิโครงสรางการบริหาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นายวรพันธ เพิ่มพูล
รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร

นางอุไรวรรณ เชาวนชื่น
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ

คณะกรรมการวิทยาลัย

นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ
รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

นางธัญสินี เปนสุข
หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสมพิศ พัดบัว
หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ

นายวชิโนรมณ พรอินทร
หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางจันทรมาส กล่ําเอม
หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ

นางปาริชาติ โปยขุยทด
หัวหนางานบุคลากร

นางเสมอ เวชสถล
หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

นางสารินทร สินอําพล
หัวหนางานครูที่ปรึกษา

นางพรประดิษฐ เลือกหา
หัวหนาแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นางวิกานดา ละอองเดช
หัวหนางานการเงิน

นางพิไลวรรณ ไทยกลา
หัวหนางานความรวมมือ

นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ
หัวหนางานปกครอง

นางอุบล ไชยโย
หัวหนาแผนกอาหารและโภชนาการ

นางรุงฤดี เดชฟุง
หัวหนางานบัญชี

นางสาวมรรษพร สีขาว
หัวหนางานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

นางมัทรี รักพงษ
หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางชะมัยพร เหลี่ยมจุย
หัวหนาแผนกคหกรรม

นางภิญณภัทร ทัศนะภาค
หัวหนางานพัสดุ

นางสาวนิ่มนวล สุขสวรรค
หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางทัศนีย รุมรวย
หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายเอนก ปนเงิน
หัวหนาแผนกวิชาเซรามิก

นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ
หัวหนางานอาคารสถานที่

นางสุภารัตน ติรพจนกุล
หัวหนางานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ

นางวนิดา ไกรกิจราษฎร
หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาวกัณนิการ จันทรโกเมศ
หัวหนาแผนกวิชาวิจิตรศิลป

นายธีระพงษ กระการดี
หัวหนางานทะเบียน

นางจุฑามาศ ชอนนาค
หัวหนาแผนกวิชาออกแบบ

นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท
หัวหนางานประชาสัมพันธ

นางพินรัฎ สีตลวรางค
หัวหนาแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวศุภรลัคน นนทแกว
หัวหนาแผนกวิชาการเลขานุการ
นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
หัวหนาแผนกวิชาการตลาด
นายสิทธิชัย เสาเสนา
หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร
นายอิษวัต รัตนสมบัติ
ครูประจําแผนกวิชาการทองเที่ยว
นายสมยศ สีตลวรางค
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวภัชราภรณ พิมพา
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
นางศนิชล เนียมกลั่น
หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด
นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายอนันต เลขวรรณวิจิตร
หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6.1 อัตรากาลัง ปี 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ผู้ให้ข้อมูล นางปาริชาติ โปยขุนทด หัวหน้างานบุคลากร
มีบุคลากรทั้งสิน้
113
คน
61 คน
5
คน
55
คน
1
คน
5 คน
คน
5
คน
5 คน
4
คน
1
คน
42 คน
12
คน
30
คน

อัตรากาลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ก. ข้าราชการ
1 ผู้บริหาร
2 ข้าราชการครู
3 ข้าราชการพลเรือน
ข. ลูกจ้างประจา
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจ้างชัว่ คราว
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน

จ. มีขา้ ราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีขา้ ราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น
ช. มีอัตราว่าง ไม่มคี นครอง
1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจา

คน
คน
คน
คน
คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน
- ต่ากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

39
32
-

108 คน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
คน
10 คน
คน
7
คน
คน
6
คน
คน
13 คน
คน
1
คน
คน
คน
71 คน
รวม
37 คน

รวม
10
7
6
52
33
-

คน
คน
คน
คน
คน
คน
108 คน

Jin

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชัว่ คราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

- จ้างด้วยงบบุคลากร
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
รวม

10
2
-

คน
คน
คน
คน
คน
12 คน

18
12
รวม

รวม
คน
คน
คน
คน
คน
30 คน

28
14
-

คน
คน
คน
คน
คน
42 คน

6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ
ชื่อ - สกุล

รวม

56

คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

1. นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ

ป.โท

ภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

2. นายสิทธิชัย เสาเสนา

ป.โท

คอมพิวเตอร์

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

3. นางสิริพร รอดแสวง

ป.ตรี

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

4. นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

ป.โท

วิจิตรศิลป์

5. นายอนันต์ เลขวรรณวิจิตร

ป.โท

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานสื่อฯ

6. นางสาวอัญชลี ขุนศรีสุข

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

7. นางนิตยา คณธี

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

8. นางอุบล ไชโย

ป.ตรี

อาหารและโภชนาการ

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารฯ

9. นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

10. นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ

ป.โท

การตลาด

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

11. นางพัชรีย์ พรมแก้วงาม

ป.โท

คอมพิวเตอร์

ประธาน ป.ตรี

12. นางปฑิตตา คาภูมี

ป.ตรี

การตลาด

ผู้ช่วยงานวิจัยฯ

13. นางสุภารัตน์ ติรพจน์กุล

ป.โท

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ

14. นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย

ป.ตรี

คหกรรม

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

15. นางพินรัฎ สีตลวรางค์

ป.โท

บัญชี

หัวหน้าแผนกบัญชี

16. นางธัญสินี เป็นสุข

ป.โท

สังคม

หัวหน้างานบริหารงานทัว่ ไป

17. นางสุภัคณา คงพิรอด

ป.ตรี

อาหารและโภชนาการ

ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลฯ

18. นางกาญจนา พรหมปัน้

ป.ตรี

อาหารและโภชนาการ

ผู้ช่วยงานสวัสดิการ

19. นางวิกานดา ละอองเดช

ป.โท

บัญชี

หัวหน้างานการเงิน

20. นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

ป.โท

การตลาด

แผนกวิชาการตลาด

21. นางสารินทร สินอาพล

ป.ตรี

พละศึกษา

หัวหน้างานครูทปี่ รึกษา

22. นายชาตรี จันทร์ธรี ะกุล

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ

ผู้ช่วยงานสวัสดิการ
หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์

Jin

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

23. นางรุ่งฤดี เดชฟุง้

ป.โท

บัญชี

หัวหน้างานบัญชี

24. นางปาริชาติ โปยขุนทด

ป.โท

บัญชี

หัวหน้างานบุคลากร

25. นางศนิชล เนียมกลั่น

ป.โท

ภาษาไทย

หัวหน้างานวิทยบริการ

26. นางพรประดิษฐ์ เลือกหา

ป.ตรี

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

หัวหน้าแผนกวิชาผ้าฯ

27. นายพิทักษ์ อุปัญญ์

ป.โท

วิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยงานวิจัยฯ

28. นางสาวศุภรลัคน์ นนท์แก้ว

ป.โท

เลขานุการ

หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ

29. นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานวัดผลฯ

30. นางพรรณสิยา นิธกิ ิตติ์สุขเกษม

ป.โท

เลขานุการ

หัวหน้างานบริหารงานทัว่ ไป

31. นายธีระพงษ์ กระการดี

ป.โท

คณิตศาสตร์

หัวหน้างานทะเบียน

32. นางสุธรี ัตน์ คล้ายสมบูรณ์

ป.โท

คอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยงานแนะแนวฯ

33. นางเสมอ เวชสถล

ป.โท

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

34. นางทัศนีย์ รุ่มรวย

ป.ตรี

อาหารและโภชนาการ

35. นายอิษวัต รัตนสมบัติ

ป.โท

การท่องเทีย่ ว

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ

36. นางอรทัย เข็มทอง

ป.ตรี

การท่องเทีย่ ว

แผนกท่องเทีย่ ว

37. นางสาวมรรษพร สีขาว

ป.โท

วิทยาศาสตร์

หัวหน้างานวิจัยฯ

38. นายวชิโนรมณ์ พรอินทร์

ป.โท

บัญชี

39. นายสมยศ สีตลวรางค์

ป.โท

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

40. นางพิไลวรรณ ไทยกล้า

ป.โท

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานความร่วมมือ

41. นายสัญชัย ปีแ่ ก้ว

ป.ตรี

ออกแบบ

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

42. นางจันทรมาส กล่าเอม

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

43. นายปดิพัฒน์ คาอินทร์

ป.ตรี

การตลาด

หัวหน้างานปกครอง

44. นางจุฑามาศ ช้อนนาค

ป.โท

ออกแบบ

หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ

45. นางสาวรัชนิกร ยอดดี

ป.โท

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ

46. นายเอนก ปิน่ เงิน

ป.ตรี

เครื่องเคลือบดินเผา

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

47. นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ์

ป.โท

คณิตศาสตร์

48. นายประจักษ์ ช่วยเพ็ญ

ป.ตรี

การตลาด

49. นางสาวสมพิศ พัดบัว

ป.โท

บัญชี

หัวหน้างานวางแผนและงบฯ

50. นางสาวนิ่มนวล สุขสวรรค์

ป.ตรี

การตลาด

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

51. นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์

ป.โท

คหกรรม

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

52. นางมัทรี รักพงษ์

ป.ตรี

บัญชี

53. นางสาวภิญณภัทร ทัศนะภาค

ป.ตรี

เลขานุการ

หัวหน้างานพัสดุ

54. นางศุภนิธย์ เลิศศรี

ป.ตรี

คหกรรม

-

55 นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ

ป.โท

ภาษาไทย

หัวหน้างานอาคาร

หัวหน้างานสวัสดิการ

หัวหน้างานกิจกรรม

หัวหน้างานพัสดุ
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

หัวหน้างานแนะแนวฯ

Jin

56. นางจารุวรรณ คงน้อย

6.3.2. ลูกจ้าประจา

ป.ตรี

รวม

ชื่อ - สกุล

5

-

ผู้ช่วยงานการเงิน

คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

1. นายสุดใจ นุ่มพรม

ป.4

ผู้ดูแลหมวดสถานที่

2. นายสมบัติ เฉยเอี่ยม

ป.4

พนักงานรักษาความปลอดภัย

3. นายสมมาท แพบุตร

ป.4

พนักงานรับโทรศัพท์

4. นางญาดาณี วงษ์พูล

ปวท.

พนักงานพิมพ์ดีด

5. นายถวิล ทองงาม

ป.4

พนักงานขับรถยนต์

6.3.3. พนักงานราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

5

คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

1. นางสาวปาริชาติ สองสี

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

2. นางอาภรรัตน์ ทับขา

ป.ตรี

3. นายสุเมธ กิ่งแก้ว

ป.ตรี

คอมกราฟิก

4. นางสาวจุฑามาศ จงใจ

ป.ตรี

การท่องเทีย่ ว

5. นายฐานพงศ์ โกศล

ป.ตรี

อาหารและโภชนาการ

6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล

รวม

42

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป
เจ้าหน้าทีง่ านบุคลากร

คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

1. นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน

ป.ตรี

เลขานุการ

ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป,งานทะเบียน

2. นางสาวอุษณีย์ เกษร

ป.ตรี

เลขานุการ

ผู้ช่วยงานครูทปี่ รึกษา

3. นายหรรษกรณ์ ศิรัสภูริมงคล

ป.ตรี

การตลาด

ผู้ช่วยงานบุคลากร,กิจกรรม

4. นายสาโรจน์ สอนโต

ป.ตรี

บัญชี

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ

5. นางอรญา กลนาวา

ป.ตรี

บัญชี

ผู้ช่วยงานบัญชี

6. นางจันทรา อ่วมพรม

ป.ตรี

เครื่องเคลือบดินเผา

7. นางสาวสุธาสินี เข้มแข็ง

ป.ตรี

สังคม

ผู้ช่วยงานกิจกรรม

8. นางสาววสุรัตน์ พีรยาวิจิตร

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยงานบุคลากร

9. นางสาวสุมาลี บาเรอ

ป.ตรี

วิจิตรศิลป์

ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ

10. Mr.Zhao Binxu

ป.ตรี

ภาษาจีน

-

11. Mr.Manzano Jaime

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

-

12. นายอนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูล

ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิฯ,โครงการพิเศษ

Jin

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

13. นางสาวจรินทร์ โยกเกิน

ปวส.

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

14. นางสาวธนวันต์ ธีวสุเจริญ

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีง่ านการเงิน

15. นางสุชาดา ไทยเทศ

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน

16. นางสาวสุนิษา ปัจจัยยา

ปวส.

เจ้าหน้าทีบ่ ัญชี

17. นางสาวจุฑาภรณ์ หนูสอน

ปวส.

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

18. นางเบญจมาศ เนื่องช้าง

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

19. นางปัทมา มณเฑียร

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีง่ านวางแผน

20. นายนันทชัย ปุญนิฉันท์

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีง่ านศูนย์ข้อมูลฯ

21. นายจตุภัทร พรอมรชัย

ปวส

เจ้าหน้าทีง่ านกิจกรรม

22. นางพรศิริ พุม่ พวง

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีง่ านแนะแนว

23. นางสาวศิริวรรณ บัวโชติ

ปวส.

เจ้าหน้าทีง่ านทวิภาคี

24. นางฐิดาพัชร์ ด้วงมา

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีง่ านวิทยบริการ

25. นางสาวพัชรวรรณ มิ่งเหมือน

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีง่ านประกันคุณภาพ

26. นางสาวรุจิษยา ยอดยิ่ง

ปวส.

เจ้าหน้าทีง่ านทะเบียน

27. นายฉลอม ศรีขา

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีง่ านโครงการพิเศษ

28. นางสาวรัตนา ทับทอง

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีง่ านพัฒนาหลักสูตร

29. นางสาวเนตรชนก เพ็งสว่าง

ป.โท

เจ้าหน้าทีง่ านประชาสัมพันธ์

30. นางสาวรติอร จันทนนท์

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีง่ านส่งเสริมผลิตผล

31. นายกวี สอนสิน

ม.6

พนักงานขับรถยนต์

32. นายไพโรจน์ ขาจร

ม.6

พนักงานขับรถยนต์

33. นายรถ สอนโต

ม.6

นักการภารโรง

34. นายอดิศักดิ์ คงเมือง

ม.6

นักการภารโรง

35. นายสมคิด เปรมอ้น

ม.6

นักการภารโรง

36. นายธันยา สิริเปีย่ มสุข

ม.6

นักการภารโรง

37. นายไพบูลย์ โพธิ์เดช

ป.7

นักการภารโรง

38. นายนพรุจ เรืองแจ่ม

ป.6

นักการภารโรง

39. นายมานิต เปรมอ้น

ป.6

นักการภารโรง

40. นายสนอง ศรีสารวจ

ป.4

ยาม

41. นางมาลัย พุดพัด

ม.6

แม่บ้าน

42. นางกนกพร ขาจร

ป.6

แม่บ้าน

Jin

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2559 (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3
260
253

รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี
- สาขาวิชา/งาน การขาย
- สาขาวิชา/งาน การเลขานุการ
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
2. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี
- สาขาวิชา/งาน การตลาด
- สาขาวิชา/งาน การเลขานุการ
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
3. ประเภทวิชา ศิลปกรรม
- สาขาวิชา/งาน วิจิตรศิลป์
- สาขาวิชา/งาน ออกแบบ
- สาขาวิชา/งาน เซรามิค
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์กราฟิค

ปี่ที่ 1
386
125
40
9
145

84
14
9
104

88
25
17
81

1,571
คน
ภาคเรียนที่ 2/2559(ปีปจั จุบนั )
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
899
320
317

10
1

2
6
11

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม

รวม
662

รวมทั้งสิ้น
1,561

297
79
35
330

297
79
35
330

120
51
21
90
6
11

หน่วย : คน

138
41
24
100

258
92
45
190

258
92
45
190

19

18
17
12
19

18
17
12
9

10

4. ประเภทวิชา คหกรรม
- สาขาวิชา/งาน แฟชั่นสิ่งทอ
- สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชา/งาน ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
5. ประเภทวิชา คหกรรม
- สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชา/งาน การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
6. ประเภทวิชา อุตสหกรรมการท่องเที่ยว
- สาขาวิชา/งาน การโรงแรมและการท่องเที่ยว
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

30
6

14
ทั้งปีการศึกษา (2559)

1
16
10

11

3
3
5

12
รวมทั้งสิ้น

4
49
21

37

4
49
21
20
9

4

24
9

24
9

18

7

25

62

500

คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

................ คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

................ คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

................ คน

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

................ คน
500

คน

ปีการศึกษา 2560 (ปีตอ่ ไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : คน

ปี่ที่ 1

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3

1,809
คน
ภาคเรียนที่ 1/2560(ปีต่อไป)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2

รวม

460

386

1,106

703

260

365

338

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม
20

รวมทั้งสิ้น

20

1,829

1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี

120

125

84

329

329

- สาขาวิชา/งาน การขาย

40

40

14

94

94

- สาขาวิชา/งาน การเลขานุการ

40

9

9

58

58

120

145

104

369

369

- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
2. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี

120

120

240

240

- สาขาวิชา/งาน การตลาด

30

51

81

81

- สาขาวิชา/งาน การเลขานุการ

30

21

51

51

120

90

210

- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

20

20

230

3. ประเภทวิชา ศิลปกรรม
- สาขาวิชา/งาน วิจิตรศิลป์

15

6

10

31

31

- สาขาวิชา/งาน ออกแบบ
- สาขาวิชา/งาน เซรามิค

15
15

11

1

27
15

27
15

- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์กราฟิค

15

9

24

24

4. ประเภทวิชา คหกรรม
- สาขาวิชา/งาน แฟชั่นสิ่งทอ

15

- สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ

30

- สาขาวิชา/งาน ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

20

1

16

16

30

16

76

76

6

10

36

36

5. ประเภทวิชา คหกรรม
- สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ

20

20

40

40

- สาขาวิชา/งาน การบริหารงานคหกรรมศาสตร์

15

9

24

24

15

18

33

88

6. ประเภทวิชา อุตสหกรรมการท่องเที่ยว
- สาขาวิชา/งาน การโรงแรมและการท่องเที่ยว
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

30

14

ทั้งปีการศึกษา (2559)

11
รวมทั้งสิ้น

55
2,550

คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

1,400

คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

380

คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

................ คน

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

................ คน
770

คน

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบตั ริ าชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีทผี่ ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
หน่วย : บาท
ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
แผนงาน/งบรายจ่าย
ปวช.

ระยะสั้น

ปวส.

1. แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
- งบรายจ่ายอื่น
- ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาทวิภาคี
- ค่าใช้จ่ายโครงการขยายโอกาศทางการศึกษาวิชาชีพ
และพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อ
พัฒนาอาชีพประชาชน
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

สิ่งประดิษฐ์/
หุน่ ยนต์

รวม

โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

-

2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
- งบรายจ่ายอื่น
- ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน : ครุภณ
ั ฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
- งบลงทุน : ที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง
- อาคารเรียนและปฏิบตั ิการพร้อมครุภณ
ั ฑ์พื้นที่ไม่ต่า
กว่า 1,500 ตารางเมตร
- งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

โครงการ
โครงการขยาย
โอกาศการศึกษา
โครงการยกระดับ
วิชาชีพและพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
ทักษะวิชาชีพเพื่อ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตลาดแรงงาน

7,500.00

507,200.00

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยในการ จัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ผลงานวิจยั เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

รวม

22,300.00

-

22,300.00

22,300.00

-

20,000.00

20,000.00

20,000.00

-

700,000.00

700,000.00

700,000.00

690,000.00

690,000.00

-

1,841,600.00

จัดตั้งสถาบันการ
อาชีวศึกษา

690,000.00

653,234.00
134,000.00 5,095,000.00
-

-

653,234.00
5,095,000.00
-

3,513,600.00

3,513,600.00
-

-

3,513,600.00
-

3,988,400.00

3,988,400.00
22,500.00

-

3,988,400.00
22,500.00

653,234.00
2,612,200.00

15,000.00

- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ
อาชีวศึกษา
- เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน
นักศึกษาที่ยากจน
- งบรายจ่ายอื่น
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา
สาหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
- ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม..................
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
- ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะ วิชาชีพเพื่อเป็นมือ
อาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุน
ปัญญาชาติ
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู
ให้นักเรียน
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา

463,400.00

463,400.00

-

463,400.00

90,000.00
-

-

90,000.00
-

40,000.00

40,000.00

-

40,000.00

20,000.00
189,600.00
237,500.00

20,000.00
189,600.00
237,500.00

-

20,000.00
189,600.00
237,500.00

132,000.00

-

132,000.00

2,158,500.00

2,158,500.00

-

2,158,500.00

120,000.00

120,000.00

-

120,000.00

50,000.00

50,000.00

-

50,000.00

117,600.00

117,600.00
-

90,000.00

132,000.00

4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งบเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
- งบเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
- งบเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
- งบเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน

-

5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- -งบรายจ่
ยอืน่นโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เงินอุดาหนุ
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา

-

450,000.00

2,071,954.30
400,200.00
829,800.00
984,200.00
5,240,500.00

450,000.00

117,600.00
450,000.00

2,071,954.30
400,200.00
829,800.00
984,200.00
5,240,500.00

2,071,954.30
400,200.00
829,800.00
984,200.00
5,240,500.00

157,000.00

157,000.00

157,000.00
28,457,288.30

ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปีตอ่ ไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

1. ประมาณการรายรับ

62,209,850 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
ยอดยกมาจากปีปจั จุบนั
5,000,000 บาท
คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป
6,322,050 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2559 (ปีตอ่ ไป) ทีค่ าดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
37,060,000 บาท
งบดาเนินงาน
5,707,200 บาท
งบลงทุน
1,980,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
6,140,600 บาท
งบรายจ่ายอืน่
- บาท

11,322,050 บาท

50,887,800 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าจ้างชัว่ คราว
ค่าครองชีพ
เงินวิทยฐานะ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
วิจัย สิง่ ประดิษฐ์
งบรายจ่ายอื่น
สารองจ่ายฉุกเฉิน
สารองจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียน

62,209,850 บาท
42,676,000
30,800,000
1,430,000
1,200,000
5,616,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,630,000
16,185,860
4,173,540
2,068,200
6,218,680
3,725,440

บาท
บาท

บาท
2,320,990

2,320,990

บาท
บาท
บาท

177,000
177,000

บาท
บาท

850,000
650,000
200,000

บาท
บาท
บาท

Jin

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
หน่วย : บาท

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบัตกิ าร (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ปวช.

- งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าจ้าลูกจ้างชัว่ คราว
ค่าครองชีพ
ค่าตอบพนักงานราชการ

สิง่ ประดิษฐ์/หุ่นยนต์ วิจยั สร้างองค์ความรู้

รวม

37,060,000

1.โครงการ
ขยายบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน(Fix
it Center)

เงินรายได้

4.โครงการ
3โครงการ
2.โครงการ
สนับสนุน
อาชีวสร้าง
เสริมสร้าง
ค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่
ผูป้ ระกอบกา
คุณธรรม
ระดับอนุบาล
รรายใหม่
จริยธรรมและ
จนจบ
แบบครบ
ธรรมาภิบาล
การศึกษาขัน้
วงจร
พื้นฐาน
3,864,000

5.โครงการ
ลดปัญหา
การออก
กลางคัน
ของผูเ้ รียน
อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิน้

บกศ.

3,864,000

1,752,000

42,676,000

1,752,000

1,752,000

8,359,060
1,321,540
50,000

16,185,860
1,321,540
50,000

1,171,540

1,171,540

100,000

100,000

1,430,000
3,864,000
1,200,000
2,050,000
1,000,000

เงินค่าสอนพิเศษ

1,000,000

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็ม
ขัน้
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้

ระยะสัน้

37,060,000
30,800,000
3,630,000

- งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
ค่าทาการนอกเวลา
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา
ค่าตอบแทนโครงการ

ปวส.

โครงการ

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

3,150,000
1,362,000

507,200
150,000

5,707,200

2,119,600
340,000

2,119,600

162,000
1,200,000

340,000
150,000

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบัตกิ าร (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

- ค่าใช้สอย

ปวช.

ปวส.

450,000

430,000

ระยะสัน้

57,200

สิง่ ประดิษฐ์/หุ่นยนต์ วิจยั สร้างองค์ความรู้

โครงการ

รวม

937,200

1.โครงการ
ขยายบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน(Fix
it Center)

เงินรายได้

4.โครงการ
3โครงการ
2.โครงการ
สนับสนุน
อาชีวสร้าง
เสริมสร้าง
ค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่
ผูป้ ระกอบกา
คุณธรรม
ระดับอนุบาล
รรายใหม่
จริยธรรมและ
จนจบ
แบบครบ
ธรรมาภิบาล
การศึกษาขัน้
วงจร
พื้นฐาน

5.โครงการ
ลดปัญหา
การออก
กลางคัน
ของผูเ้ รียน
อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิน้

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

บกศ.

316,200

814,800

1,752,000

46,000

200,000

200,000

50,000

200,000

200,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขัน้ ต่า)
ค่าใช้สอยโครงการ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

57,200
300,000

150,000

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ

50,000

80,000

50,000

50,000

ค่าซ่อมครุภัณฑ์

50,000

150,000

100,000

100,000

50,000

50,000

ค่าซ่อมสิง่ ก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเงินสมทบประกันสังคม
- ค่าวัสดุ

450,000

508,000

300,000

1,258,000

100,000

100,000

27,000

100,000

100,000

193,200

64,800

64,800

1,054,360

3,906,320

5,164,320

50,000

250,000

250,000

วัสดุสานักงาน

100,000

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

120,000

60,000

60,000

20,000

30,000

30,000

650,000

650,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุการศึกษา

450,000

250,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

50,000

50,000

50,000

วัสดุหนังสือ วารสารและตารา

28,000

22,000

22,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

50,000

วัสดุโครงการ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุค่าเวชภัณฑ์
วัสดุกีฬา
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุเคมีภัณฑ์

300,000
20,000

728,560

150,000

150,000

2,075,120

2,075,120

50,000

50,000

30,000

30,000

5,000

5,000

10,000

10,000

150,000

150,000

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบัตกิ าร (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ปวช.

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ปวส.

ระยะสัน้

โครงการ

สิง่ ประดิษฐ์/หุ่นยนต์ วิจยั สร้างองค์ความรู้

รวม

1.โครงการ
ขยายบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน(Fix
it Center)

เงินรายได้

4.โครงการ
3โครงการ
2.โครงการ
สนับสนุน
อาชีวสร้าง
เสริมสร้าง
ค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่
ผูป้ ระกอบกา
คุณธรรม
ระดับอนุบาล
รรายใหม่
จริยธรรมและ
จนจบ
แบบครบ
ธรรมาภิบาล
การศึกษาขัน้
วงจร
พื้นฐาน

ค่าไฟฟ้า
ค่าไปรษณีย์

บกศ.

20,000

330,000

20,000

5,800

24,200

24,200

20,000
150,000

409,040

2,316,400

3,316,400

35,000

3,400

11,600

11,600

35,000

100,000

40,000

225,000

225,000

115,000

675,000

158,200

2,051,800

2,051,800

40,000

2,000

8,000

8,000

205,440

20,000

20,000

340,990

2,320,990

340,990

340,990

20,000

177,000

20,000

20,000

ค่าโทรศัพท์
ค่าน้าประปา

รวมทั้งสิน้

100,000

วัสดุการเกษตร
- ค่าสาธารณูปโภค (ขัน้ ต่า)

5.โครงการ
ลดปัญหา
การออก
กลางคัน
ของผูเ้ รียน
อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

850,000

1,000,000

ค่าบริการสือ่ สารโทรคมนาคม
- งบลงทุน

1,980,000

3.1 ครุภัณฑ์

1,980,000

1,980,000

3.2 สิง่ ก่อสร้าง
- งบเงินอุดหนุน

157,000

- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุน่ ยนต์

157,000

- อุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน
- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสัน้
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
พาณิชยกรรม

157,000

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบัตกิ าร (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสัน้

สิง่ ประดิษฐ์/หุ่นยนต์ วิจยั สร้างองค์ความรู้

โครงการ

รวม

1.โครงการ
ขยายบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน(Fix
it Center)

4.โครงการ
3โครงการ
2.โครงการ
สนับสนุน
อาชีวสร้าง
เสริมสร้าง
ค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่
ผูป้ ระกอบกา
คุณธรรม
ระดับอนุบาล
รรายใหม่
จริยธรรมและ
จนจบ
แบบครบ
ธรรมาภิบาล
การศึกษาขัน้
วงจร
พื้นฐาน

เงินรายได้
5.โครงการ
ลดปัญหา
การออก
กลางคัน
ของผูเ้ รียน
อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิน้

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

บกศ.

- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี
- งบรายจ่ายอืน่

850,000

850,000

สารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น

650,000

650,000

สารองจ่ายเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน

200,000

200,000

###################

สรุปงบหน้ารายจ่าย
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ.2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประเภทเงิน
ที่

1

2

3
4
5

6

7
8

9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อโครงการ
งานวางแผนและงบประมาณ
โครงการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
โครงการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โครงการอบรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา
โครงการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
โครงการจัดทารายงานการประเมินตนเองของครู
แผนกวิชาและสถานศึกษา
งานความร่วมมือ
โครงการทาบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ
ร่วมกับสถานประกอบการและมอบเกีบรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
ประจาปีการศึกษา 2560
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนและส่งเสริม
การประกอบอาชีพ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานวิจยั สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประจาปี 2560
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่การทาผลงาน
วิจยั ในชั้นเรียน
งานบุคลากร
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูฯ
โครงการรับครูอาสาสมัครจีน
โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศฯ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารงานบุคลากร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์งานบุคลากร
งานการเงิน
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์งานการเงิน
งานบัญชี
โครงการปรับปรุงห้องงานบัญชี
งานพัสดุ
โครงการจัดหาวัสดุ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ
โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ

งปม.

รายได้

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

หมายเหตุ

5,000.00

5,000.00

14,350.00
10,000.00
10,000.00

10,000.00

รอจัดสรร สอศ
รอจัดสรร สอศ

20,000.00

รอจัดสรร สอศ

4,000.00

20,000
312,000

50,000
160,000
รอจัดสรร สอศ
3,900
5,190
5,190
28,000
9,690
ตั้งไว้ในงบหน้าแล้ว
ตั้งไว้ในงบหน้าแล้ว

ประเภทเงิน
ที่

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

ชื่อโครงการ
งานอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงอาหาร โรงจอดรถ
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ และน้ายาทาความสะอาด
โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอย
โครงการล้างเครื่องปรับอากาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานประชาสัมพันธ์
โครงการเคลื่อนย้ายและปรับปรุงป้ายอักษรไฟ LED
โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการสื่อประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัยฯ
งานทะเบียน
โครงการทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น
ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2560
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องสานักงานงานทะเบียน
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
งานครูที่ปรึกษา
โครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559
โครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
งานปกครอง
โครงการรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
โครงการจัดทาคู่มอื นักเรียน นักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560
โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
โครงการจัดการถ่ายรูปหมู่และจัดทาทาเนียบ
ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
โครงการทุนการศึกษาสาหรับนักเรียน นักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560
โครงการแนะแนวสัญจรโรงเรียนมัธยม
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชีพสาหรับ
ผู้ที่จะสาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2559
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2560
โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ"
OPEN HOUSE
โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ที่รับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการปฐมนเทศ สร้างความรู้กอ่ นกู้นิม กยศ.
และทาสัญญาผู้กู้ยมื รายใหม่ ปีการศึกษา 2560
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องพยาบาล

งปม.

รายได้

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

หมายเหตุ

200,000
รอจัดสรร
50,000
14,400
ตั้งไว้ในงบหน้าแล้ว
10,000
10,000
10,000
40,000
40,000
50,000

429,760
10,000
10,000

5,000
60,000

เก็บจาก นร. ใหม่
คนละ 100 บ.
5,000
เก็บจาก นร. ใหม่
5,000
15,000
2,000
10,000
10,000
40,000
2,000
ใช้งบ กยศ.

30,000

เงินระดมทรัพยากร

ประเภทเงิน
ที่

ชื่อโครงการ

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
49 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
ปีการศึกษา 2560
50 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจาปี 2560
งานวัดผลและประเมินผล
51 โครงการการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
52 โครงการมอบเกียรติบัตรผู้ที่มผี ลการเรียนยอดเยี่ยมและดีเด่น
53 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา
54 โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน
งานอาชีวศึกษาทวิภาคีฯ
55 โครงการการพัฒนาประสบการณ์วชิ าชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
56 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสาหรับนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา
57 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
58 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ (ระบบทวิศึกษา)
59 โครงการประชุมสัมมนาครูฝกึ ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน
60 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
61 โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
งานหลักสูตรฯ
62 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย ระดับภาค และระดับชาติ
63 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน
64 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน
65 โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
66 โครงการปรับปรุงห้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิทยบริการและห้องสมุด
67 โครงการจัดซื้อหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์
68 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี
69 โครงการคัดสรรนักอ่านยอดเยี่ยมแห่งปี 2560
70 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบาร์โค้ด
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
71 โครงการEnglish Camp
72 โครงการChristmas's Day
73 โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัตศิ าสตร์ และหน้าที่พลเมือง
74 โครงการสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

75
76
77
78
79
80

81

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
แผนกวิชาการบัญชี
โครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียน
โครงการส่งเสริมการทาโครงการวิชาชีพ สาหรับผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชี
โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี สาหรับนักเรียนนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี
โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน 542 อาคารศิลปกรรม
หลักสูตรปริญญาตรี
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แผนกวิชาการเลขานุการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน (331)

งปม.

รายได้

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

หมายเหตุ

รอจัดสรร
รอจัดสรร

10,000.00
80,000.00

15,000.00
2,000.00
15,000.00

รอจัดสรร
ตั้งไว้แล้วหน้างบ
1,500.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00
1,000.00
50,000.00

100,000.00

48,000.00
15,000.00
14,000.00
5,000.00
งบหนังสือเรียน
32,000.00
1,000.00
8,000.00
20,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00

2,000.00

3,000.00
10,000.00
8,340.00
70,000.00

27,000.00

5,000.00
6,800.00

ประเภทเงิน
ที่

ชื่อโครงการ

82
83
84
85
86

ห้อง SALL
โครงการปรับปรุงห้อง และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเตาเผาผลิตภัณฑ์เซรามิก แผนกศิลปกรรมเซรามิก
โครงการลีลาบาร์เทนเดอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ RMS2016
โครงการจัดหาครุภัณฑ์วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

งปม.

รายได้
18,000.00
17,560.00
8,000.00
80,000.00
340,990

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

หมายเหตุ

ปฏิทนิ การปฏิบตั ริ าชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จา่ ยเงิน
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
หน่วย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
รวมทัง้ สิ้นเป็นเงินงบประมาณ

1

งานตามภาระงานประจา

1.1 งบดาเนินงาน
1.2 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์

ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
งาน/แผนก
ทีใ่ ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
ทีใ่ ช้จ่าย
65,075,250

65,075,250

16,354,238

16,354,238

16,354,238

16,354,238

1,980,000

1,980,000

1,980,000

1,980,000

1,980,000

- ค่าสิ่งก่อสร้าง
2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา
2.1 โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ .ศ. 2560 และ จัดทา

0
2,732,020
5,000

5,000

5,000

แผนยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (2561-2563)
2.2 โครงการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี

0
5,000

5,000

พ.ศ. 2560
14,350

2.4 โครงการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

10,000

2.5 โครงการจัดทารายงานการประเมินตนเองของครู แผนกวิชา

10,000

14,350

14,350
10,000

10,000
10,000

และสถานศึกษา

2.7 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ
2.8 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่การทาผลงานวิจยั ในชั้นเรียน

5,000
0

2.3 โครงการอบรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

2.6 โครงการทาบันข้อตกลงลงนามความร่วมมือร่วมกับสถาน
ประกอบการและมอบเกียรติบตั รสถานประกอบการ ประจาปี
การศึกษา 2560

รวมเป็นเงิน

10,000
0

10,000

10,000
10,000

500,000 500,000
4,000

500,000
4,000

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูฯ
2.10 โครงการรับครูอาสาสมัครจีน

ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
งาน/แผนก
ทีใ่ ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
ทีใ่ ช้จ่าย
50,000

50,000

รวมเป็นเงิน
50,000

180,000 180,000

0

2.11 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ตู้เก็บเอกสารงานบุคลากร
2.12 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องปริ้นเตอร์งานบุคลากร

3,900

3,900

3,900

5,190

5,190

5,190

2.13 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์งานการเงิน

5,190

5,190

5,190

2.14 โครงการปรับปรุงห้องงานบัญชี

28,000

2.15 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์งานพัสดุ

9,690

2.16 โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ
2.17 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ

28,000

28,000
9,690

180,000

15,000

80,000

30,000

15,000

15,000

15,000

15,000

9,690
15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

180,000

50,000

80,000

2.18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

200,000

200,000

200,000

2.19 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร

500,000

500,000

500,000

2.20 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

0

2.21 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และน้ายาทาความสะอาด

50,000

2.22 โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอย

14,400

2.23 โครงการล้างเครื่องปรับอากาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

45,000

2.24 โครงการเคลื่อนย้ายและปรับปรุงป้ายอักษรไฟ

10,000

2.25 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์

10,000

2.26 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัยฯ

10,000

2.27 โครงการทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช .1 และ
ปวส.1
ประจาปีการศึกษา 2560

40,000

2.28 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์งานทะเบียน

40,000

2.29 โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม

50,000

50,000
14,400

45,000

14,400
45,000

10,000

10,000
10,000

10,000
10,000

10,000
0
40,000

479,760

40,000

40,000
39,980

39,980

39,980

39,980

39,980

40,000
39,980

39,980

39,980

10,000

39,980

39,980

39,980

39,980

479,760

2.30 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

10,000

2.31 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

10,000

10,000

10,000

2.32 โครงการจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560

60,000

60,000

60,000

10,000

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.33 โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
งาน/แผนก
ทีใ่ ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
ทีใ่ ช้จ่าย
5,000

5,000

2.34 โครงการจัดถ่ายรูปหมู่และจัดทาทาเนียบผู้สาเร็จการศึกษา

2.36 โครงการแนะแนวสัญจรในโรงเรียนมัธยม

0
5,000

5,000

15,000

15,000

2,000

2,000

2.37 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพสาหรับผู้ที่จะสาเร็จ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2559
2.38 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560

10,000

2.39 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560

10,000

2.40 โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ "

40,000

5,000
15,000
2,000

10,000

10,000
10,000

30,000

2.43 โครงการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

15,000

10,000

40,000

40,000

2,000

2.41 โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สาเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
2.42 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
2.44 โครงการมอบเกียรติบตั รผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยีย่ มและดีเด่น

5,000
0

ปีการศึกษา 2559
2.35 โครงการทุนการศึกษาสาหรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560

รวมเป็นเงิน

2,000
2,000
15,000

15,000

30,000

15,000

2,000

15,000
2,000

2,000

2.45 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา

25,000

2.46 โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน

80,000

2.47 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสาหรับนักเรียน นักศึกษา
ทุกแผนกวิชา
2.48 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน /ฝึกอาชีพ

46,000
1,500

1,500

1,500

2.49 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ (ระบบทวิศึกษา)

2,000

2,000

2,000

2.50 โครงการประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพือ่ ร่วมกันวางแผน
พัฒนาการเรียนการสอน
2.51 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

2.52 โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน /ฝึกอาชีพ

1,000

1,000

1,000

2.53 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย ระดับภาค ระดับชาติ

25,000

25,000
40,000

40,000

80,000

46,000
46,000

5,000

150,000

150,000
150,000

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
งาน/แผนก
ทีใ่ ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
ทีใ่ ช้จ่าย

2.54 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอก
สถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน
2.55 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2.56 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

48,000

2.57 โครงการปรับปรุงห้องงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

5,000

28,000

รวมเป็นเงิน

20,000
48,000

15,000

15,000
15,000

14,000

14,000

14,000
5,000

5,000

2.58 โครงการจัดซื้อหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์
2.59 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ฯ

32,000

2.60 โครงการคัดสรรนักอ่านยอดเยีย่ มแห่งปี 2560

1,000

2.61 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องอ่านบาร์โค๊ด

8,000

32,000

32,000
1,000

8,000

1,000
8,000

2.62 โครงการ English Camp

20,000

2.63 โครงการ Christmas day

10,000

10,000

2.64 โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าที่
อง ปดาห์วทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
2.65 พลเมื
โครงการสั

5,000

5,000

2.66 โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

2,000

2.67 โครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียน

5,000

2.68 โครงการส่งเสริมการทาโครงการวิชาชีพ สาหรับผู้เรียนแผนกวิชา
การบัญชี
2.69 โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
สาหรับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
2.70 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน 542 อาคารศิลปกรรม

9,800
10,000

2.71 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์และสื่อการสอน สาหรับนักศึกษา ป .ตรี

70,000

2.72 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์พฒ
ั นาห้องเรียน 331 แผนกเลขานุการ

27,000

2.73 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

18,000

2.74 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาผลิตภัณฑ์ฌซรามิก

17,560

17,560

17,560

8,000

8,000

8,000

2.75 โครงการลีลาบาร์เทนเดอร์
2.76 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ RMS2016

20,000

20,000
10,000

5,000

5,000
2,000

5,000
2,000

5,000

5,000
9,800

9,800

10,000
10,000

8,340

80,000

8,340

8,340
70,000

27,000

70,000
27,000

18,000

80,000

18,000

80,000

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.77 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจาปี 2560
3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ
3.1 โครงการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ

ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
งาน/แผนก
ทีใ่ ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
ทีใ่ ช้จ่าย
340,990 340,990

รวมเป็นเงิน
340,990

5,000
0

3.2 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

0

3.3 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

0

3.4 โครงการจ้างครูภาษาต่างประเทศ

0

3.5 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

5,000

5,000

5,000

3.6 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix it center)

0

3.7 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

0

3.8 โครงการพัฒนาประสบการณ์วชิ าชีพครูอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการ

0

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)
4.1 โครงการปฐมนิเทศสร้างความรู้กอ่ นกูย้ มื กยศ .

0
0
0
0

