


คํานํา 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย นี้ เปนเครื่องมือสําคัญของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพเปนไปตาม

ยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงมอบใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 

เพ่ือใหการใชจายงบประมาณประจําปเปนไปตามยุทธศาสตร นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสามารถควบคุมการใชจายเงินในการบริหารงานอาชีวศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบทางราชการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โดยไดจัดทําข้ึนจากการระดมสมอง ของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา

สุโขทัย ซ่ึงมุงเนนการใชเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน  ประหยัดและถูกตอง

ตามระเบียบทางราชการซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว  

ทายนี้วิทยาลัยฯหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ดังกลาวจะเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยตอไป 
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สวนที่ 1 

บทนํา 
1. วิสัยทัศน  พันธกิจยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

วิสัยทัศน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพเพ่ือเปน  

พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค  
 

พันธกิจ 

1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและได  

มาตรฐาน 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเขาสูสากล 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางท่ัวถึงตอเนื่องเสมอภาคและเปนธรรม  

4. เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพระดับฝมือเทคนิคและเทคโนโลยีของ

ประเทศ 

5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝกอบรมวิชาชีพ 

6. วิจัยสรางนวัตกรรมจัดการองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7. สงเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเปนเลิศม่ันคงและกาวหนาในวิชาชีพ  
 

2.  ยุทธศาสตร  มาตรการ และโครงการ 

ยุทธศาสตร 

1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 

2. เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ  

3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 



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. ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา) 

2. ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสรางองค

ความรูและนวัตกรรม) 

3. โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษา 

4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือแกไขปญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 

5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

6. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

7. เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ 

8. เงินอุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น 

9. เงินอุดหนุนองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม 

11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล 

12. เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน 

13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพพาณิชยกรรมความคิดสรางสรรคอํานวยการและอาชีพ                     

เฉพาะทาง 

14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 

15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 

16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียลราชอาณาจักรกัมพูชา 



17. โครงการความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย  

18. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 

19. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 

20. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 

21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

22. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 

23. โครงการศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน  

24. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

25. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 

26. โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา  

27. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา 

28. โครงการความรวมมือในการฝกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในตางประเทศ  

29. โครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเปนมืออาชีพและความเปนเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือสราง

ทุนปญญาชาติ 

30. โครงการขยายอาชีวะอําเภอ 

31. โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

32. โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมี

สมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 

33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือ

พัฒนาอาชีพประชาชน 

34. โครงการผลิตพัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวิตครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

35. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา 

37. โครงการสรางคานิยมอาชีวศึกษา 

38.โครงการศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง 

39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 

40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทยประวัติศาสตรหนาท่ีพลเมือง 

41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 

42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 

43. เรงประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 

44 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูใหนักเรียน 

45. โครงการความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมเปาหมายใหสอดคลองความตองการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ  



 

3. นโยบายยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 

นโยบายรัฐบาล 11 ดานคือ 

1.การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

2.การรักษาความม่ันคงของประเทศ 

3.การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  

4.การศึกษาและเรียนรูการทะนุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

5.การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

6.การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7.การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

8.การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 

9.การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน

อยางยั่งยืน 

10.การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11.ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

นโยบายรัฐบาลดานการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
 

4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษา

ทางเลือกไปพรอมกันเพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูพัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพประกอบ

อาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสมเปนคนดีมีคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพการเรียนรู

โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ีลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนากําลังคนใหเปนท่ีตองการเหมาะสม

กับพ้ืนท่ีท้ังในดานการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ

ความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเงิน  

เพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาสจัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชน  

และประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัด  

ใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง 

4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคมภาคเอกชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนท่ัวไปมีโอกาส

รวมจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึงและรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูกระจายอํานาจการ

บริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามศักยภาพและความ

พรอมโดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน  

 



 

4.4พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะใหมท่ี

สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตร

ใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนท้ังในดาน

ความรูทักษะการใฝเรียนรูการแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอ่ืนการมีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมือง

ดีโดยเนนความรวมมือระหวางผูเก่ียวของท้ังในและนอกโรงเรียน 

4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสรางแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะใน

ทองถ่ินท่ีมีความตองการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ  

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครูเนนครูผูสอนให

มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเปน

เครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองเชนการเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนตน

รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 

4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆสนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาท

สําคัญในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท

ในสังคมไทยอยางยั่งยืนและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 

4.8 อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถ่ินภูมิปญญาทองถ่ินรวมท้ัง

ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปน

ไทยนําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชนระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติตลอดจน

เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 

4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรมสากลและ

การสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากลเพ่ือเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

และเพ่ือการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดีรวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปดพ้ืนท่ีสาธารณะให

เยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 
 

 



สวนที่ 2 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

1. ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  อัตลักษณ  เอกลักษณ เปาประสงคยุทธศาสตร 

ปรัชญา 

คุณธรรมประเสริฐ  เลิศวิทยา   พัฒนาอาชีพ 
 

วิสัยทัศน 

เปนองคกรแหงการเรียนรูและบริการวิชาชีพในระดับสากล รวมอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 

พันธกิจ 

1.  ผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. พัฒนาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  

5. รวมอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ินอยางยั่งยืน 

6. พัฒนาระบบเครือขาย  ชุมชน  สถานประกอบการ 

 

อัตลักษณ เปนคนดี     มีจิตบริการ   สืบสานวัฒนธรรม 
 

เอกลักษณ แหลงเรียนรู   เชิดชูวัฒนธรรม    

 

เปาประสงค 

1. เพ่ือผลิตบุคลากรดานวิชาชีพ ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางาน การศึกษาตอ

และการประกอบอาชีพอิสระ 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

3. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน 

5. เพ่ือพัฒนาจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

6. เพ่ือสรางความเขมแข็ง เครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

 

 



ยุทธศาสตร 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

3. พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน 

4.  ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

7.  สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

8. พัฒนาจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

 

2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน 

จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา 

1. ดานการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

2. ดานการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

3. ดานบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4. ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

5. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย 

6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

7. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

8. ดานทักษะฝมือตามสมรรถนะวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสถาน

ประกอบการในประเทศและอาเซียน 

ความโดดเดนของสถานศึกษา  (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 

1. โลและเกียรติบัตร  รางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ                              

ประจําปการศึกษา 2549 
2.  เกียรติบัตร  นางสาวสุพัตรา  บุญชุม  นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ปการศึกษา  2556 

3. รางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ซอสกลวย” สิ่งประดิษฐ ประเภทท่ี 6 การประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
4. รางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “เนยธัญพืช” สิ่งประดิษฐ ประเภทท่ี 3 การประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
5. รางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ถานอัดแทงจากกะลาตาล” สิ่งประดิษฐ ประเภทท่ี 4                   

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
6. รางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “กลอง USB สําหรับกลองจุลทรรศน” สิ่งประดิษฐ       

ประเภทท่ี  2 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 



7. เกียรติบัตร  นางสาวจุฑามาศ  โหมดไทย  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง                    

การแขงขันทักษะ การผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

สาขาวิชาการโรงแรม ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

8. เกียรติคุณ  นางสาวจุฑามาศ โหมดไทย  ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (ประเภทบุคคลหญิง)  

9. เกียรติคุณ  นางสาวธิดาภรณ  วงษเพิก  ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร ระดับ ปวส.  

10. เกียรติคุณ  นางสาวกัณทิมา  พูลอํ่า  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 ท่ัวราชอาณาจักร         

                 พุทธศักราช  2554  วันท่ี 24 พฤษภาคม  2554  ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ                               

                 ซอยอารีสัมพันธ  ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร 

 14.  เกียรติบัตร  นางสาวสุนิตา เผือกนาค  และนางสาวจุฑามาศ เด็ดขาด  ผลงานสิ่งประดิษฐ                        

                 สบูใยตาลขัดผิว  สูตรน้ํานมหมัก สิ่งประดิษฐประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป  

                 ระดับชาติ  ประจําปการศึกษา  2557  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน   

 15.  เกียรติบัตร  นางสาวนงลักษณ ภูมิขันธ   นางสาวดารณี มณีนิล   นางสาวธัญรัตน พุมพวง    

                 และนายฐิติกร วงคเลื่อน  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี 2 ระดับเหรียญทอง การแขงขัน 

                 ทักษะการประดิษฐ ดอกไมจากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ ครั้งท่ี 24  ระดับชาติ  ประจําป 

                 การศึกษา  2557 

16.  เกียรติบัตร  นางสาวณัฐธิดา  แกวกําแพง  ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน     

      ประกวดดนตรีไทย  ประเภทเครื่องตี  (ขิม  2  หยอง)  ระดับชาติ  ประจําปการศึกษา  2558 

17.  เกียรติบัตร  นายสุมิตร  นอยมา  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี  1  ประเภทจิตรกรรมหุนนิ่ง  

      สีน้ํา  (ระดับ  ปวช.)  ระดับชาติ  ประจําปการศึกษา  2558 

18.  เกียรติบัตร  นายศุภเดช  อุนสกล  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี  1  การแขงขันทักษะวิชา 

      พ้ืนฐาน  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 

มาตรการท่ี 1  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 12 ประการ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค  

มาตรการท่ี 2  พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร 

มาตรการท่ี 3  จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรการท่ี 4  พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

มาตรการท่ี 5  พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

กลยุทธที่ 2  จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาผูเรียน 

มาตรการท่ี 1  จัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียน ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการท่ี 2  วิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางนวัตกรรมและองคความรู  

มาตรการท่ี 3  จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรการท่ี 4  พัฒนาอัตลักษณของผูเรียนและเอกลักษณของสถานศึกษา  

มาตรการท่ี 5  พัฒนาระบบประชาสัมพันธ 

กลยุทธที่ 3  บริการวิชาชีพสูสังคม 

มาตรการท่ี 1  เสริมสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ 

มาตรการท่ี 2  เปดบานอาชีวศึกษา 

มาตรการท่ี 3  เพ่ิมปริมาณผูเรียน 

กลยุทธที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 มาตรการท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ  

 มาตรการท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร  

 มาตรการท่ี 3  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  

 มาตรการท่ี 4  พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรการท่ี 5 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

มาตรการท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม 



4.  ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

4.1  ประวัติความเปนมาของวิทยาลัย 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือเปดทําการสอนใหชื่อวา “ โรงเรียนชางทอผา ” โดยอาศัยสถานท่ีของโรงเรียน               

อุดมดรุณีเปนท่ีเรียนชั่วคราว  ท้ังนี้เนื่องจากอาคารเริ่มกําลังอยูในระหวางการกอสราง ณ ถนนสิงหวัฒน                  

เลขท่ี  108  ตําบลธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย และไดเปดทําการสอนตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2481                 

เปนตนมา เดิมเปดสอนวิชาชีพทอผา รับผูสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  ตอมาไดเปลี่ยนเปนชื่อ                  

“ โรงเรียนการชางสตรีสุโขทัย ” เปดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การศึกษาชาติเพ่ือใหประชาชนไดศึกษาวิชาชีพตามความถนัดโดยขยายการศึกษาใหสูงข้ึนและเปดแผนก

วิชาชีพเพ่ิมข้ึน   

การดําเนินงานในปจจุบัน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเปดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.)   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี  ดังนี้                                                                                                       

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

เปดสอน   4  ประเภทวิชา        11   สาขาวิชา       11   สาขางาน 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

1. พณิชยกรรม การบัญชี 

การตลาด 

การเลขานุการ 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

การบัญชี 

การตลาด 

เลขานุการ 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

2. คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ 

อาหารและโภชนาการ 

คหกรรมศาสตร 

เสื้อผาแฟชั่น 

อาหารและโภชนาการ 

ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 

3. อุตสาหกรรม

การทองเท่ียว 

การทองเท่ียว การทองเท่ียว Mini English 

Program 

4. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป 

ศิลปกรรมเซรามิก 

การออกแบบ 

วิจิตรศิลป 

ศิลปกรรมเซรามิก 

การออกแบบ 

 

 

 

 

 



2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

เปดสอน  4 ประเภทวิชา     9  สาขาวิชา     9  สาขางาน 

ประเภทวิชา สาขา สาขางาน 

1. บริหารธุรกิจ การบัญชี 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

การตลาด 

เลขานุการ 

การบัญชี 

การพัฒนาเว็บเพจ 

การตลาด 

สํานักงาน 

2. คหกรรม อาหารและโภชนาการ 

การบริหารงานคหกรรมศาสตร 

การประกอบอาหาร 

ธุรกิจคหกรรม 

3. อุตสาหกรรม

การทองเท่ียว 

การจัดการธุรกิจทองเท่ียว 

การโรงแรมและการบริการ 

การจัดการธุรกิจทองเท่ียว (ทวิภาคี)

การโรงแรมและการบริการ                     

(เปดสอนในปการศึกษา  2559) 

4. ศิลปกรรม คอมพิวเตอรกราฟก คอมพิวเตอรกราฟกอารต 

 

3. ระดับปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  เปดสอนในปการศึกษา  2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2  ขอมูลดานอาคารสถานที่ 

 ช่ือสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  

 ช่ือภาษาอังกฤษ  Sukhothai  Vocational  College 

 ท่ีตั้งสถานศึกษา  เลขท่ี 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 

 เนื้อท่ีของสถานศึกษา 10  ไร  72.3  ตารางวา 

 มีอาคารรวมท้ังส้ิน 10 หลัง มีหองท้ังส้ิน  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. อาคารแผนกวิชาการทองเท่ียว 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  

 
 

http://www.stvc.ac.th/
mailto:stvc.sukhothai@gmail.com


 

นางเพทาย   ซ่ือสัจจพงษ 

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

นายวรพันธ  เพ่ิมพูล 

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

นางอุไรวรรณ   เชาวนชื่น 

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายธีรศักดิ์  อรุณวัชรพันธ 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

นายสนทยา  ฉัตรสุวรรณ 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

นางธัญสินี  เปนสุข 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

นางจารุวรรณ  สุรงคพรรณ 

หัวหนางานอาคารสถานที ่

นางภิญณภัทร  ทัศนะภาค 

หัวหนางานพัสด ุ

 

นางรุงฤดี  เดชฟุง 

หัวหนางานบัญช ี

 

นางวิกานดา  ละอองเดช 

หัวหนางานการเงิน 

นางปาริชาติ   โปยขุยทด 

หัวหนางานบุคลากร 

นางสาวสมพิศ   พัดบัว 

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

นางพิไลวรรณ  ไทยกลา 

หัวหนางานความรวมมือ 

นางเสมอ  เวชสถล 

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 นายวชิโนรมณ  พรอินทร 

หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 

นางมัทรี   รักพงษ 

หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นางสาวรุจจิรา  รามัญรักษ 

หัวหนางานปกครอง 

นางสารินทร   สินอําพล 

หัวหนางานครูที่ปรึกษา 

นางจันทรมาส  กล่ําเอม 

หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

นายอิษวัต  รัตนสมบัติ 

ครูประจําแผนกวิชาการทองเที่ยว 

นายสิทธิชัย  เสาเสนา 

หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร 

นางปนัดดา  ลิ่มภูษิตเจริญ 

หัวหนาแผนกวิชาการตลาด 

นางสาวศุภรลัคน   นนทแกว 

หัวหนาแผนกวิชาการเลขานุการ 

นางพินรัฎ  สีตลวรางค 

หัวหนาแผนกวิชาการบัญช ี

นางจุฑามาศ  ชอนนาค 

หัวหนาแผนกวิชาออกแบบ 

นางสาวกัณนิการ  จันทรโกเมศ 

หัวหนาแผนกวิชาวิจิตรศิลป 

นายเอนก  ปนเงิน 

หัวหนาแผนกวิชาเซรามิก 

นางชะมัยพร  เหลี่ยมจุย 

หัวหนาแผนกคหกรรม 

นางอุบล  ไชยโย 

หัวหนาแผนกอาหารและโภชนาการ 

นางพรประดิษฐ  เลือกหา 

หัวหนาแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 

นายสมยศ   สีตลวรางค 

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

นายธีระพงษ   กระการด ี

หัวหนางานทะเบียน 

นางจิตรเจริญ  เคหะวัฒกานนท 

หัวหนางานประชาสัมพันธ 

นางสาวมรรษพร   สีขาว 

หัวหนางานวิจัย  พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

นางสาวนิ่มนวล  สุขสวรรค 

หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นางสุภารัตน   ติรพจนกุล 

หัวหนางานสงเสริมผลิตผล  การคาและประกอบธุรกิจ 

นางทัศนีย  รุมรวย 

หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา 

นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร 

หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

นางสาวภัชราภรณ  พิมพา 

หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 

นางศนิชล   เนียมกลั่น 

หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด 

นางสาวอัลชลี  ขุนศรีสุข 

หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

นายอนันต   เลขวรรณวิจิตร 

หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย 

5.  แผนภูมิโครงสรางการบริหาร   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 



6.1 อัตราก าลัง ป ี2560     ข้อมูล ณ วันที่  30   กันยายน  2559

ผู้ใหข้้อมูล นางปาริชาติ  โปยขุนทด  หวัหนา้งานบคุลากร

อัตราก าลังของวิทยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย มบีุคลากรทั้งสิน้  113 คน

ก. ขา้ราชการ 61 คน

1 ผู้บริหาร 5 คน

2 ข้าราชการครู 55 คน

3 ข้าราชการพลเรือน 1 คน

ข. ลูกจ้างประจ า 5 คน

1 ท าหนา้ที่สอน คน

2 ทั่วไป/สนบัสนนุ 5 คน

ค. พนักงานราชการ 5 คน

1 ท าหนา้ที่สอน 4 คน

2 ทั่วไป/สนบัสนนุ 1 คน

ง. ลูกจ้างชัว่คราว 42 คน

1 ท าหนา้ที่สอน 12 คน

2 ทั่วไป/สนบัสนนุ 30 คน

จ. มขีา้ราชการ/ลูกจ้าง มาชว่ยราชการ คน

ฉ. มขีา้ราชการ/ลูกจ้าง ไปชว่ยราชการที่อ่ืน คน

ช. มอัีตราว่าง ไมม่คีนครอง คน

1 ข้าราชการ คน

2 ลูกจ้างประจ า คน

6.2 ขอ้มูลบคุลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 108 คน

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากว่า ม.6 - คน 10 คน 10 คน

 - ปวช./ม.6 - คน 7 คน 7 คน

 - ปวส./อนปุริญญาตรี - คน 6 คน 6 คน

 - ปริญญาตรี 39 คน 13 คน 52 คน

 - ปริญญาโท 32 คน 1 คน 33 คน

 - ปริญญาเอก - คน - คน - คน
71 คน รวม 37 คน 108 คน

6. ข้อมูลบคุลากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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6.3 ขอ้มูลลูกจ้างชัว่คราว จ าแนกตามแหล่งเงนิที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม

 - จ้างด้วยงบบคุลากร - คน - คน - คน

 - จ้างด้วยงบด าเนนิงาน - คน - คน - คน

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนนุ 10 คน 18 คน 28 คน

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 2 คน 12 คน 14 คน

 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ - คน - คน - คน
รวม 12 คน รวม 30 คน 42 คน

6.3 ขอ้มูลบคุลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ขา้ราชการ รวม 56 คน (ขา้ราชการครู และขา้ราชการพลเรือน)

อาหารและโภชนาการ หัวหน้าแผนกวชิาอาหารฯ

ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

การตลาด หัวหน้าแผนกวชิาการตลาด

คอมพิวเตอร์ ประธาน ป.ตรี

การตลาด ผู้ช่วยงานวจิัยฯ

คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ

คหกรรม หัวหน้าแผนกวชิาคหกรรม

บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี

สังคม หัวหน้างานบริหารงานทัว่ไป

อาหารและโภชนาการ ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลฯ

อาหารและโภชนาการ ผู้ช่วยงานสวสัดิการ

บัญชีป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

หัวหน้างานการเงิน

การตลาด แผนกวชิาการตลาด

พละศึกษา

ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

หัวหน้าแผนกวชิาคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยงานสวสัดิการ

หัวหน้าแผนกวชิาวจิิตรศิลป์

หัวหน้างานส่ือฯ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกวชิาสามัญสัมพันธ์

ภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอร์

ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

วจิิตรศิลป์

คอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานครูทีป่รึกษา

วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ

7.  นางนิตยา  คณธี

8.  นางอุบล  ไชโย

9.  นางจิตรเจริญ  เคหะวฒักานนท์

10.  นางปนัดดา  ล่ิมภูษิตเจริญ

11.  นางพัชรีย์  พรมแก้วงาม

12.  นางปฑิตตา  ค าภูมี

13.  นางสุภารัตน์  ติรพจน์กุล

14.  นางชะมัยพร  เหล่ียมจุ้ย

15.  นางพินรัฎ  สีตลวรางค์

ภาษาอังกฤษ

16.  นางธญัสินี  เป็นสุข

17.  นางสุภัคณา  คงพิรอด

18.  นางกาญจนา  พรหมปัน้

19.  นางวกิานดา  ละอองเดช

20.  นายธนเดช  แป้นโพธิ์กลาง

21.  นางสารินทร  สินอ าพล

22.  นายชาตรี  จันทร์ธรีะกุล

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

1.  นายพุฒิพัฒน์  เสือมั่นทรงยศ

2.  นายสิทธชิัย  เสาเสนา

3.  นางสิริพร  รอดแสวง

4.  นางสาวกัณนิการ์  จันทรโกเมศ

5.  นายอนันต์  เลขวรรณวจิิตร

6.  นางสาวอัญชลี  ขุนศรีสุข

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

ปฏิบัติหน้าที่

สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป
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53.  นางสาวภิญณภัทร  ทัศนะภาค เลขานุการ

54.  นางศุภนิธย์  เลิศศรี คหกรรม

55  นางจารุวรรณ  สุรงคพรรณ ภาษาไทย

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

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

ป.ตรี หัวหน้างานพัสดุ

ป.ตรี -

การตลาด ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

บัญชี หัวหน้างานวางแผนและงบฯ

การตลาด หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

คหกรรม หัวหน้างานโครงการพิเศษ

บัญชี หัวหน้างานแนะแนวฯ

การตลาด หัวหน้างานปกครอง

ออกแบบ หัวหน้าแผนกวชิาออกแบบ

ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ

เคร่ืองเคลือบดินเผา ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

คณิตศาสตร์ หัวหน้างานพัสดุ

บัญชี หัวหน้างานกิจกรรม

คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานความร่วมมือ

ออกแบบ ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

ภาษาอังกฤษ หัวหน้าแผนกวชิาสามัญ

คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

อาหารและโภชนาการ หัวหน้างานสวสัดิการ

การท่องเทีย่ว ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ

การท่องเทีย่ว แผนกท่องเทีย่ว

วทิยาศาสตร์ หัวหน้างานวจิัยฯ

เลขานุการ หัวหน้าแผนกวชิาเลขานุการ

คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานวดัผลฯ

เลขานุการ หัวหน้างานบริหารงานทัว่ไป

คณิตศาสตร์ หัวหน้างานทะเบียน

คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยงานแนะแนวฯ

หัวหน้างานบัญชี

บัญชี หัวหน้างานบุคลากร

ภาษาไทย หัวหน้างานวทิยบริการ

ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย หัวหน้าแผนกวชิาผ้าฯ

วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยงานวจิัยฯ

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

52.  นางมัทรี  รักพงษ์

43.  นายปดิพัฒน์  ค าอินทร์

44.  นางจุฑามาศ  ช้อนนาค

45.  นางสาวรัชนิกร  ยอดดี

46.  นายเอนก  ปิน่เงิน

47.  นางสาวรุจจิรา  รามัญรักษ์

48.  นายประจักษ์  ช่วยเพ็ญ

49.  นางสาวสมพิศ  พัดบัว

50.  นางสาวนิ่มนวล  สุขสวรรค์

51.  นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร์

34.  นางทัศนีย์  รุ่มรวย

35.  นายอิษวตั  รัตนสมบัติ

39.  นายสมยศ  สีตลวรางค์

40.  นางพิไลวรรณ  ไทยกล้า

41.  นายสัญชัย  ปีแ่ก้ว

42.  นางจันทรมาส  กล่ าเอม

25.  นางศนิชล  เนียมกล่ัน

26.  นางพรประดิษฐ์  เลือกหา

27.  นายพิทักษ์  อุปัญญ์

28.  นางสาวศุภรลัคน์  นนท์แก้ว

29.  นางสาวภัชราภรณ์  พิมพา

30.  นางพรรณสิยา  นิธกิิตต์ิสุขเกษม

31.  นายธรีะพงษ์  กระการดี

32.  นางสุธรัีตน์  คล้ายสมบูรณ์

33.  นางเสมอ  เวชสถล

24.  นางปาริชาติ  โปยขุนทด

36.  นางอรทัย  เข็มทอง

37.  นางสาวมรรษพร  สีขาว

38.  นายวชิโนรมณ์  พรอินทร์

บัญชี23.  นางรุ่งฤดี  เดชฟุง้

ป.โท หัวหน้างานอาคาร

Jin



6.3.2. ลูกจ้าประจ า รวม 5 คน (ท าหน้าที่สอน ธรุการ ทั่วไป)

6.3.3. พนักงานราชการ รวม 5 คน (ท าหน้าที่สอน ธรุการ ทั่วไป)

3.  นายสุเมธ  กิ่งแก้ว

4.  นางสาวจุฑามาศ  จงใจ

6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว รวม 42 คน (ท าหน้าที่สอน ธรุการ ทั่วไป)

ภาษาอังกฤษ

12.  นายอนันตวฒัน์  ดิษย์ธนากูล

11.  Mr.Manzano  Jaime ป.ตรี -

- ผู้ช่วยงานการเงินป.ตรี56.  นางจารุวรรณ  คงน้อย

10.  Mr.Zhao  Binxu ป.ตรี ภาษาจีน -

ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูล

8.  นางสาววสุรัตน์  พีรยาวจิิตร ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยงานบุคลากร

9.  นางสาวสุมาลี  บ าเรอ ป.ตรี วจิิตรศิลป์ ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ

5.  นายฐานพงศ์  โกศล ป.ตรี อาหารและโภชนาการ

7.  นางสาวสุธาสินี  เข้มแข็ง ป.ตรี สังคม ผู้ช่วยงานกิจกรรม

3.  นายหรรษกรณ์  ศิรัสภูริมงคล ป.ตรี การตลาด ผู้ช่วยงานบุคลากร,กิจกรรม

6.  นางจันทรา  อ่วมพรม ป.ตรี เคร่ืองเคลือบดินเผา ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวฯิ,โครงการพิเศษ

4.  นายสาโรจน์  สอนโต ป.ตรี บัญชี ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ

5.  นางอรญา  กลนาวา ป.ตรี บัญชี ผู้ช่วยงานบัญชี

1.  นางสาวรุ่งพิรุณ  ต๊ะนะเรือน ป.ตรี เลขานุการ ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป,งานทะเบียน

2.  นางสาวอุษณีย์  เกษร ป.ตรี เลขานุการ ผู้ช่วยงานครูทีป่รึกษา

ป.4 พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

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

1.  นางสาวปาริชาติ  สองสี ป.ตรี คอมพิวเตอร์

2.  นางอ าภรรัตน์  ทับข า ป.ตรี เจ้าหน้าทีง่านบุคลากร

ป.ตรี การท่องเทีย่ว

3.  นายสมมาท  แพบุตร ป.4 พนักงานรับโทรศัพท์

4.  นางญาดาณี  วงษ์พูล ปวท. พนักงานพิมพ์ดีด

1.  นายสุดใจ  นุ่มพรม ป.4 ผู้ดูแลหมวดสถานที่

2.  นายสมบัติ  เฉยเอี่ยม ป.4 พนักงานรักษาความปลอดภัย

ป.ตรี คอมกราฟิก

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

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

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

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

5.  นายถวลิ  ทองงาม

Jin



ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

40.  นายสนอง  ศรีส ารวจ ป.4

นักการภารโรง

นักการภารโรง

นักการภารโรง

นักการภารโรง

นักการภารโรง

ยาม

พนักงานขับรถยนต์

นักการภารโรง

นักการภารโรง

เจ้าหน้าทีง่านทะเบียน

เจ้าหน้าทีง่านโครงการพิเศษ

เจ้าหน้าทีง่านพัฒนาหลักสูตร

เจ้าหน้าทีง่านประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าทีง่านส่งเสริมผลิตผล

ม.6

ม.6

ม.6

ปวส.

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ม.6

29.  นางสาวเนตรชนก  เพ็งสวา่ง

30.  นางสาวรติอร  จันทนนท์

31.  นายกว ี สอนสิน

32.  นายไพโรจน์  ข าจร

33.  นายรถ  สอนโต

34.  นายอดิศักด์ิ  คงเมือง

26.  นางสาวรุจิษยา  ยอดยิ่ง

27.  นายฉลอม  ศรีข า

28.  นางสาวรัตนา  ทับทอง

42.  นางกนกพร  ข าจร ป.6 แม่บ้าน

24.  นางฐิดาพัชร์  ด้วงมา ป.ตรี เจ้าหน้าทีง่านวทิยบริการ

25.  นางสาวพัชรวรรณ  มิ่งเหมือน ป.ตรี เจ้าหน้าทีง่านประกันคุณภาพ

35.  นายสมคิด  เปรมอ้น

36.  นายธนัยา  สิริเปีย่มสุข

37.  นายไพบูลย์  โพธิ์เดช

38.  นายนพรุจ  เรืองแจ่ม

39.  นายมานิต  เปรมอ้น

ม.6

ม.6

ป.7

ป.6

ป.6

พนักงานขับรถยนต์

22.  นางพรศิริ  พุม่พวง ป.ตรี เจ้าหน้าทีง่านแนะแนว

23.  นางสาวศิริวรรณ  บัวโชติ ปวส. เจ้าหน้าทีง่านทวภิาคี

20.  นายนันทชัย  ปุญนิฉันท์ ป.ตรี เจ้าหน้าทีง่านศูนย์ข้อมูลฯ

21.  นายจตุภัทร  พรอมรชัย ปวส เจ้าหน้าทีง่านกิจกรรม

16.  นางสาวสุนิษา  ปัจจัยยา ปวส. เจ้าหน้าทีบ่ัญชี

19.  นางปัทมา  มณเฑียร ป.ตรี เจ้าหน้าทีง่านวางแผน

18.  นางเบญจมาศ  เนื่องช้าง ป.ตรี เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ

เจ้าหน้าทีพ่ัสดุปวส.17.  นางสาวจุฑาภรณ์  หนูสอน

14.  นางสาวธนวนัต์  ธวีสุเจริญ ป.ตรี เจ้าหน้าทีง่านการเงิน

15.  นางสุชาดา  ไทยเทศ ป.ตรี เจ้าหน้าทีก่ารเงิน

13.  นางสาวจรินทร์  โยกเกิน ปวส. เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

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

41.  นางมาลัย  พุดพัด ม.6 แม่บ้าน

Jin



1. หลักสูตรในระบบ/ตอ่เน่ือง รวมทั้งสิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 386 260 253 899 320 317 662 1,561

1. ประเภทวิชา พาณชิยกรรม

 - สาขาวชิา/งาน การบญัชี 125 84 88 297 297

 - สาขาวชิา/งาน การขาย 40 14 25 79 79

 - สาขาวชิา/งาน การเลขานุการ 9 9 17 35 35

 - สาขาวชิา/งาน คอมพวิเตอร์ธรุกิจ 145 104 81 330 330

 - สาขาวชิา/งาน ธรุกิจค้าปลีก (ทวภิาคี)

2. ประเภทวิชา บรหิารธุรกิจ

 - สาขาวชิา/งาน การบญัชี 120 138 258 258

 - สาขาวชิา/งาน การตลาด 51 41 92 92

 - สาขาวชิา/งาน การเลขานุการ 21 24 45 45

 - สาขาวชิา/งาน คอมพวิเตอร์ธรุกิจ 90 100 190 190

3. ประเภทวิชา ศิลปกรรม

 - สาขาวชิา/งาน วจิิตรศิลป์ 6 10 2 18 18

 - สาขาวชิา/งาน ออกแบบ 11 6 17 17

 - สาขาวชิา/งาน เซรามิค 1 11 12 12

 - สาขาวชิา/งาน คอมพวิเตอร์กราฟคิ 9 10 19 19

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

7. ขอ้มลูนักเรียน นักศึกษา

7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2559  (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรยีนที่ 2/2559(ปปีจัจุบนั)

1,571



4. ประเภทวิชา คหกรรม

 - สาขาวชิา/งาน แฟชั่นส่ิงทอ 1 3 4 4

 - สาขาวชิา/งาน อาหารและโภชนาการ 30 16 3 49 49

 - สาขาวชิา/งาน ธรุกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 6 10 5 21 21

5. ประเภทวิชา คหกรรม

 - สาขาวชิา/งาน อาหารและโภชนาการ 20 4 24 24

 - สาขาวชิา/งาน การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 9 9 9

6. ประเภทวิชา อุตสหกรรมการทอ่งเที่ยว

 - สาขาวชิา/งาน การโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 14 11 12 37 18 7 25 62

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปกีารศึกษา (2559) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 500 คน

500



1. หลักสูตรในระบบ/ตอ่เน่ือง รวมทั้งสิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 460 386 260 1,106 365 338 703 20 20 1,829

1. ประเภทวิชา พาณชิยกรรม

 - สาขาวชิา/งาน การบญัชี 120 125 84 329 329

 - สาขาวชิา/งาน การขาย 40 40 14 94 94

 - สาขาวชิา/งาน การเลขานุการ 40 9 9 58 58

 - สาขาวชิา/งาน คอมพวิเตอร์ธรุกิจ 120 145 104 369 369

 - สาขาวชิา/งาน ธรุกิจค้าปลีก (ทวภิาคี)

2. ประเภทวิชา บรหิารธุรกิจ

 - สาขาวชิา/งาน การบญัชี 120 120 240 240

 - สาขาวชิา/งาน การตลาด 30 51 81 81

 - สาขาวชิา/งาน การเลขานุการ 30 21 51 51

 - สาขาวชิา/งาน คอมพวิเตอร์ธรุกิจ 120 90 210 20 20 230

3. ประเภทวิชา ศิลปกรรม

 - สาขาวชิา/งาน วจิิตรศิลป์ 15 6 10 31 31

 - สาขาวชิา/งาน ออกแบบ 15 11 1 27 27

 - สาขาวชิา/งาน เซรามิค 15 15 15

 - สาขาวชิา/งาน คอมพวิเตอร์กราฟคิ 15 9 24 24

ปีการศึกษา 2560  (ปีตอ่ไป) 

1,809

ภาคเรยีนที่ 1/2560(ปตี่อไป)

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



4. ประเภทวิชา คหกรรม

 - สาขาวชิา/งาน แฟชั่นส่ิงทอ 15 1 16 16

 - สาขาวชิา/งาน อาหารและโภชนาการ 30 30 16 76 76

 - สาขาวชิา/งาน ธรุกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 20 6 10 36 36

5. ประเภทวิชา คหกรรม

 - สาขาวชิา/งาน อาหารและโภชนาการ 20 20 40 40

 - สาขาวชิา/งาน การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 15 9 24 24

6. ประเภทวิชา อุตสหกรรมการทอ่งเที่ยว

 - สาขาวชิา/งาน การโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 30 14 11 55 15 18 33 88

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปกีารศึกษา (2559) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 1,400 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมัธยม) 380 คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 770 คน

2,550



หน่วย : บาท

ปวช. ระยะส้ัน ปวส.
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์
รวม

 โครงการยกระดับ

คุณภาพการจดัการ

อาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

 โครงการขยาย

โอกาศการศึกษา

วชิาชีพและพัฒนา

ทักษะวชิาชีพเพื่อ

เตรียมความพร้อม

เข้าสู่ตลาดแรงงาน

โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

จดัต้ังสถาบันการ

อาชีวศึกษา

 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยในการ จดั

การศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 ผลงานวจิยัเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยี
รวม รวมทั้งสิ้นเป็นเงนิ

1. แผนงานเรง่รดัและผลักดนัการพัฒนาคนตลอดชว่งชวีิต

- งบรายจ่ายอื่น -              -                 -                 

  - ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ

อาชีวศึกษาทวิภาคี -              22,300.00      22,300.00        22,300.00        

  - ค่าใช้จ่ายโครงการขยายโอกาศทางการศึกษาวิชาชีพ

และพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เพื่อ

พัฒนาอาชีพประชาชน -              20,000.00   20,000.00        20,000.00        

  - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) -              700,000.00 700,000.00      700,000.00       

2. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้

สู่ประชาคมอาเซียน -              -                 -                 

- งบรายจ่ายอื่น -              -                 -                 

  - ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน -              690,000.00 690,000.00      690,000.00       

3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา -              -                 -                 

- งบบคุลากร 653,234.00      653,234.00   -                 653,234.00       

- งบด าเนินงาน 1,841,600.00    507,200.00         2,612,200.00    134,000.00   5,095,000.00 -                 5,095,000.00    

- งบลงทนุ : ครุภณัฑ์ -              -                 -                 

  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 3,513,600.00    3,513,600.00 -                 3,513,600.00    

- งบลงทนุ : ที่ดิน อาคาร/ส่ิงก่อสร้าง -              -                 -                 

  - อาคารเรียนและปฏบิติัการพร้อมครุภณัฑ์พื้นที่ไม่ต่ า
กว่า 1,500 ตารางเมตร 3,988,400.00    3,988,400.00 -                 3,988,400.00    

- งบเงินอุดหนุน -              -                 -                 

  - เงินอุดหนุนทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 7,500.00          15,000.00        22,500.00     -                 22,500.00        

แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต

ส่วนที ่3

แผนปฏบิตัริาชการและแผนใชจ้่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทยั

3.1 สรุปผลการใชจ้่ายเงิน ปทีีผ่่านมา (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลการใชจ้่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ



  - เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ

อาชีวศึกษา 463,400.00       463,400.00   -                 463,400.00       

  - เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน

นักศึกษาที่ยากจน 90,000.00        90,000.00     -                 90,000.00        

- งบรายจ่ายอื่น -              -                 -                 

  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 40,000.00        40,000.00     -                 40,000.00        

  - ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา

ส าหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 20,000.00        20,000.00     -                 20,000.00        

  - ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600.00       189,600.00   -                 189,600.00       

  - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม.................. 237,500.00       237,500.00   -                 237,500.00       

  - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพใน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 132,000.00         132,000.00   -                 132,000.00       

  - ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษา 2,158,500.00    2,158,500.00 -                 2,158,500.00    

  - ค่าใช้จ่ายโครงการลดปญัหาการออกกลางคันของ

ผู้เรียนอาชีวศึกษา 120,000.00      120,000.00   -                 120,000.00       

  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทกัษะ วิชาชีพเพื่อเปน็มือ

อาชีพและความเปน็เลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทนุ
ปญัญาชาติ 50,000.00        50,000.00     -                 50,000.00        

  - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบคุลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู

ใหน้ักเรียน 117,600.00      117,600.00   -                 117,600.00       

  - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดต้ังสถาบนัอาชีวศึกษา -              450,000.00 450,000.00      450,000.00       

4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน -              -                 -                 

- งบเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน -              2,071,954.30    2,071,954.30    2,071,954.30    

- งบเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน -              400,200.00      400,200.00      400,200.00       

- งบเงินอุดหนุนค่าเคร่ืองแบบนักเรียน -              829,800.00      829,800.00      829,800.00       

- งบเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -              984,200.00      984,200.00      984,200.00       

- งบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน -              5,240,500.00    5,240,500.00    5,240,500.00    

5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน -              -                 -                 

- งบรายจ่ายอื่น -                 -                   - เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์

อาชีวศึกษา 157,000.00         157,000.00      157,000.00       

28,457,288.30   



1. ประมาณการรายรบั 62,209,850 บาท
 ก. เงินรายได ้(บกศ.) ยกมา 11,322,050 บาท

ยอดยกมาจากปปีจัจุบนั 5,000,000 บาท

คาดว่ามรีายรับในปต่ีอไป 6,322,050 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป ี2559 (ปตีอ่ไป) ทีค่าดว่าจะไดร้ับ 50,887,800 บาท

งบบคุลากร 37,060,000 บาท

งบด าเนนิงาน 5,707,200 บาท

งบลงทุน 1,980,000 บาท

งบเงินอดุหนนุ 6,140,600 บาท

งบรายจ่ายอืน่ - บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 62,209,850 บาท
งบบคุลากร 42,676,000   บาท

เงินเดือน 30,800,000 บาท

ค่าจ้างประจ า 1,430,000 บาท

ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,200,000 บาท

ค่าจ้างชัว่คราว 5,616,000 บาท

ค่าครองชีพ บาท

เงินวิทยฐานะ 3,630,000 บาท

งบด าเนินงาน 16,185,860   บาท

ค่าตอบแทน 4,173,540     บาท

ค่าใช้สอย 2,068,200     

ค่าวัสดุ 6,218,680     

ค่าสาธารณูปโภค 3,725,440     บาท

งบลงทนุ 2,320,990     บาท

ค่าครุภณัฑ์ 2,320,990     บาท

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง บาท

งบเงินอุดหนุน 177,000       บาท

วิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 177,000        บาท

งบรายจา่ยอ่ืน 850,000       บาท

ส ารองจ่ายฉุกเฉิน 650,000        บาท

ส ารองจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียน 200,000        บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจา่ย  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปตีอ่ไป)

ส่วนที่ 3 

วิทยาลยัอาชวีศึกษาสโุขทยั

Jin



หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์  วจิยัสร้างองค์ความรู้ รวม

1.โครงการ

ขยายบทบาท

ศูนย์ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน(Fix 

it Center)

2.โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม

จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล

3โครงการ

อาชีวสร้าง

ผู้ประกอบกา

รรายใหม่

แบบครบ

วงจร

 4.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่

ระดับอนุบาล

จนจบ

การศึกษาขัน้

พื้นฐาน

5.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิน้  บกศ.

 - งบบคุลากร 37,060,000    37,060,000          3,864,000    3,864,000   1,752,000         42,676,000  

เงินเดือนข้าราชการ 30,800,000     

เงินวทิยฐานะ 3,630,000      

เงินประจ าต าแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 1,430,000      

ค่าจา้ลูกจา้งชัว่คราว 3,864,000    1,752,000         1,752,000    

ค่าครองชีพ -               

ค่าตอบพนักงานราชการ 1,200,000      

 -  งบด าเนินงาน 2,050,000      3,150,000     507,200           5,707,200            2,119,600    2,119,600   8,359,060         16,185,860  

      - ค่าตอบแทน 1,000,000      1,362,000     150,000           340,000      1,321,540         1,321,540    

ค่าท าการนอกเวลา 50,000             50,000        

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 162,000         

เงินค่าสอนพิเศษ 1,000,000       1,200,000      340,000       1,171,540         1,171,540    

ค่าตอบแทนโครงการ 150,000            100,000           100,000      

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็ม

ขัน้

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้

ส่วนที่ 3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วทิยาลยัอาชีวศึกษาสโุขทัย

แผนการใช้จา่ยเงินปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2560) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์  วจิยัสร้างองค์ความรู้ รวม

1.โครงการ

ขยายบทบาท

ศูนย์ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน(Fix 

it Center)

2.โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม

จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล

3โครงการ

อาชีวสร้าง

ผู้ประกอบกา

รรายใหม่

แบบครบ

วงจร

 4.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่

ระดับอนุบาล

จนจบ

การศึกษาขัน้

พื้นฐาน

5.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิน้  บกศ.

      - ค่าใช้สอย 450,000        430,000        57,200             937,200              316,200      814,800           1,752,000    

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขัน้ต่ า)

ค่าใช้สอยโครงการ 57,200              46,000         200,000            200,000      

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 300,000         150,000         50,000         200,000            200,000      

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 50,000           80,000          50,000              50,000        

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 50,000           150,000         100,000            100,000      

ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง 100,000            100,000      

ค่าจา้งเหมาบริการ 50,000           50,000          27,000         100,000            100,000      

ค่าเงินสมทบประกันสังคม 193,200       64,800              64,800        

          - ค่าวัสดุ 450,000        508,000        300,000           1,258,000            1,054,360    3,906,320         5,164,320    

วสัดุส านักงาน 100,000         50,000         250,000            250,000      

วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 120,000         60,000              60,000        

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 20,000          30,000              30,000        

วสัดุการศึกษา 450,000         250,000       650,000            650,000      

วสัดุงานบ้านงานครัว 50,000          50,000              50,000        

วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา 28,000          22,000              22,000        

วสัดุคอมพิวเตอร์ 50,000          150,000            150,000      

วสัดุโครงการ 300,000            728,560       2,075,120          2,075,120    

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000          50,000              50,000        

วสัดุค่าเวชภัณฑ์ 30,000              30,000        

วสัดุกีฬา 5,000                5,000         

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000              10,000        

วสัดุเคมีภัณฑ์ 150,000            150,000      

แผนการใช้จา่ยเงินปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2560) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์  วจิยัสร้างองค์ความรู้ รวม

1.โครงการ

ขยายบทบาท

ศูนย์ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน(Fix 

it Center)

2.โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม

จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล

3โครงการ

อาชีวสร้าง

ผู้ประกอบกา

รรายใหม่

แบบครบ

วงจร

 4.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่

ระดับอนุบาล

จนจบ

การศึกษาขัน้

พื้นฐาน

5.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิน้  บกศ.

วสัดุก่อสร้าง 100,000         20,000         330,000            

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000          5,800          24,200              24,200        

วสัดุการเกษตร 20,000              

 - ค่าสาธารณปูโภค (ขัน้ต่ า) 150,000        850,000        1,000,000            409,040      2,316,400         3,316,400    

ค่าโทรศัพท์ 35,000          3,400          11,600              11,600        

ค่าน้ าประปา 35,000           100,000         40,000         225,000            225,000      

ค่าไฟฟ้า 115,000         675,000         158,200       2,051,800          2,051,800    

ค่าไปรษณีย์ 40,000          2,000          8,000                8,000         

ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม 205,440       20,000             20,000        

 - งบลงทุน 1,980,000     1,980,000            340,990           2,320,990    

  3.1 ครุภัณฑ์ 1,980,000      340,990            340,990      

  3.2 ส่ิงก่อสร้าง

 - งบเงินอุดหนุน 157,000           157,000              20,000             177,000      
 - อุดหนนุส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุน่ยนต์ 157,000            20,000              20,000        

 - อุดหนุนโครงการวจิยัและพัฒนา

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

 - อุดหนุนโครงการจดัการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

 - อุดหนุนการสอนเกษตรระยะส้ัน

 - อุดหนุนการหารายได้ระหวา่ง
 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวชิาชีพ

พาณิชยกรรม

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

แผนการใช้จา่ยเงินปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2560) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์  วจิยัสร้างองค์ความรู้ รวม

1.โครงการ

ขยายบทบาท

ศูนย์ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน(Fix 

it Center)

2.โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม

จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล

3โครงการ

อาชีวสร้าง

ผู้ประกอบกา

รรายใหม่

แบบครบ

วงจร

 4.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยต้ังแต่

ระดับอนุบาล

จนจบ

การศึกษาขัน้

พื้นฐาน

5.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิน้  บกศ.

 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

 - งบรายจ่ายอ่ืน 850,000           850,000      

ส ารองจา่ยกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 650,000            650,000      

ส ารองจา่ยเพือ่พฒันาการเรียนการสอน 200,000            200,000      

แผนการใช้จา่ยเงินปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2560) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ



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



อุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี

1 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 5,000.00          

พ.ศ.  2560  และจดัท าแผนยทุธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนาสถานศึกษา  3  ปี  (พ.ศ.  2561-2563)

2 โครงการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5,000.00          

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

3 โครงการอบรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียง 14,350.00        

ในสถานศึกษา

4 โครงการประเมนิคุณภาพภายในโดยต้นสังกดั 10,000.00        

5 โครงการจดัท ารายงานการประเมนิตนเองของครู 10,000.00        

แผนกวชิาและสถานศึกษา

6 โครงการท าบันทึกขอ้ตกลงลงนามความร่วมมอื 10,000.00        

ร่วมกบัสถานประกอบการและมอบเกบีรติบัตรเชดิชเูกยีรติสถานประกอบการ

ประจ าปีการศึกษา  2560

7 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร รอจดัสรร  สอศ

วทิยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย

8 โครงการหารายได้ระหวา่งเรียนและส่งเสริม รอจดัสรร  สอศ

การประกอบอาชพี

9 โครงการปรับปรุงระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ต

วทิยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย

10 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหมแ่ละโครงงาน 20,000.00        รอจดัสรร สอศ

วทิยาศาสตร์  ประจ าปี  2560

11 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่การท าผลงาน 4,000.00          

วจิยัในชั้นเรียน

12 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพขา้ราชการครูฯ 50,000            

13 โครงการรับครูอาสาสมคัรจนี 20,000             160,000           

14 โครงการจา้งครูสอนภาษาต่างประเทศฯ 312,000           รอจดัสรร สอศ

15 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ตู้เกบ็เอกสารงานบุคลากร 3,900              

16 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์งานบุคลากร 5,190              

17 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์งานการเงิน 5,190              

18 โครงการปรับปรุงห้องงานบัญชี 28,000            

19 โครงการจดัหาวสัดุ  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 9,690              

20 โครงการจดัหาวสัดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ ต้ังไวใ้นงบหน้าแล้ว

21 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ ต้ังไวใ้นงบหน้าแล้ว

ที่ ชื่อโครงการ

ประเภทเงิน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานความร่วมมือ

งานสง่เสริมผลติผล  การค้าและประกอบธรุกิจ

หมายเหตุ
งปม. รายได้

งานวางแผนและงบประมาณ

งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ

งานวจิยั  สิ่งประดษิฐ์และนวตักรรม

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานบัญชี

สรปุงบหน้ารายจ่าย

ปงีบประมาณประจ าป ีพ.ศ.2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั

งานพัสดุ



อุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี

22 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ระบบประปา 200,000           

23 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  โรงอาหาร  โรงจอดรถ

24 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า รอจดัสรร

25 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์  และน้ ายาท าความสะอาด 50,000            

26 โครงการจา้งเหมาบริการเกบ็ขนและก าจดัขยะมลูฝอย 14,400            

27 โครงการล้างเคร่ืองปรับอากาศวทิยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย ต้ังไวใ้นงบหน้าแล้ว

28 โครงการเคล่ือนยา้ยและปรับปรุงป้ายอกัษรไฟ LED 10,000            

29 โครงการส่ือประชาสัมพันธ์ 10,000            

30 โครงการส่ือประชาสัมพันธว์ทิยาลัยฯ 10,000            

31 โครงการท าบัตรประจ าตัวนักเรียน  นักศึกษาระดับชั้น 40,000            

ปวช.1  และ ปวส.1  ปีการศึกษา  2560

32 โครงการจดัหาครุภัณฑ์ห้องส านักงานงานทะเบียน 40,000            

33 โครงการบริหารงานและพัฒนากจิกรรม 50,000            429,760           

34 โครงการประชมุผู้ปกครองภาคเรียนที่  2  10,000             

ปีการศึกษา  2559

35 โครงการประชมุผู้ปกครองภาคเรียนที่  1 10,000             

ปีการศึกษา  2560

36 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 5,000               

37 โครงการจดัท าคู่มอืนักเรียน  นักศึกษา 60,000            เกบ็จาก นร. ใหม่

ประจ าปีการศึกษา  2560 คนละ 100 บ.

38 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2559 5,000               

39 โครงการจดัการถา่ยรูปหมู่และจดัท าท าเนียบ เกบ็จาก นร. ใหม่

ผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2559

40 โครงการทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา 5,000               

ประจ าปีการศึกษา  2560

41 โครงการแนะแนวสัญจรโรงเรียนมธัยม 15,000             

42 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชพีส าหรับ 2,000               

ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2559

43 โครงการปัจฉมินิเทศนักเรียน  นักศึกษา 10,000             

ปีการศึกษา  2559

44 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา 10,000             

ปีการศึกษา  2560

45 โครงการมหกรรมวชิาชพี "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชพี" 40,000             

OPEN  HOUSE

46 โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 2,000               

ที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาจากวทิยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย

47 โครงการปฐมนเทศ  สร้างความรู้กอ่นกู้นิม กยศ. ใชง้บ กยศ.

และท าสัญญาผู้กู้ยมืรายใหม ่ปีการศึกษา  2560

48 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องพยาบาล 30,000            เงินระดมทรัพยากร

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน

ที่ ชื่อโครงการ

ประเภทเงิน

งปม. รายได้

งานครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ

งานอาคารสถานที่

งานประชาสมัพันธ์

งานทะเบียน

งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา

งานสวสัดกิารนักเรียน  นักศึกษา



อุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี

49 โครงการศูนยซ่์อมสร้างเพื่อชมุชน Fix it center รอจดัสรร

ปีการศึกษา  2560

50 โครงการฝึกอาชพีระยะส้ัน  ประจ าปี  2560 รอจดัสรร

51 โครงการการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวชิาชพี 15,000.00         

52 โครงการมอบเกยีรติบัตรผู้ที่มผีลการเรียนยอดเยี่ยมและดีเด่น 2,000.00           

53 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน  นักศึกษา 10,000.00        15,000.00         

54 โครงการประเมนิผลปลายภาคเรียน 80,000.00        

55 โครงการการพัฒนาประสบการณ์วชิาชพีครูอาชวีศึกษาในสถานประกอบการ รอจดัสรร

56 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการส าหรับนักเรียน  นักศึกษาทุกแผนกวชิา ต้ังไวแ้ล้วหน้างบ

57 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชพี 1,500.00          

58 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชพี  (ระบบทวศึิกษา) 2,000.00          

59 โครงการประชมุสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพื่อร่วมกนัวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน 5,000.00          

60 โครงการยกระดับคุณภาพการจดัการอาชวีศึกษาทวภิาคี 5,000.00          

61 โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชพี 1,000.00          

62 โครงการแขง่ขนัทักษะวชิาชพีระดับสถานศึกษา  ระดับอาชวีศึกษา  50,000.00        100,000.00       

จงัหวดัสุโขทัย  ระดับภาค  และระดับชาติ

63 โครงการจดัหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน 48,000.00        

64 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน 15,000.00        

65 โครงการจดัหาครุภัณฑ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 14,000.00        

66 โครงการปรับปรุงห้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 5,000.00          

67 โครงการจดัซ้ือหนังสือวารสาร  หนังสือพิมพ์ งบหนังสือเรียน

68 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์สี 32,000.00        

69 โครงการคัดสรรนักอา่นยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 1,000.00           

70 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองอา่นบาร์โค้ด 8,000.00          

71 โครงการEnglish  Camp 20,000.00         

72 โครงการChristmas's Day 10,000.00         

73 โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย  ประวติัศาสตร์  และหน้าที่พลเมอืง 5,000.00           

74 โครงการสัปดาห์วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 5,000.00           

75 โครงการนิทรรศการโครงการวชิาชพี  แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ 2,000.00          

76 โครงการรักการออมกบัธนาคารโรงเรียน 5,000.00           

77 โครงการส่งเสริมการท าโครงการวชิาชพี  ส าหรับผู้เรียนแผนกวชิาการบัญชี 3,000.00          6,800.00           

78 โครงการพัฒนาทักษะการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญช ี ส าหรับนักเรียนนักศึกษา  10,000.00        

สาขาวชิาการบัญชี

79 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน  542  อาคารศิลปกรรม 8,340.00          

80 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศและครุภัณฑ์ส่ือการเรียนการสอน  70,000.00        

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

81 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน (331) 27,000.00        

ที่ ชื่อโครงการ

ประเภทเงิน

หมายเหตุ
งปม. รายได้

แผนกวชิาการเลขานุการ

งานวทิยบริการและห้องสมุด

แผนกวชิาสามัญสมัพันธ์

แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

แผนกวชิาการบัญชี

หลกัสตูรปริญญาตรี

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานวดัผลและประเมินผล

งานอาชีวศึกษาทวภิาคีฯ

งานหลกัสตูรฯ



อุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี

82 โครงการปรับปรุงห้อง  และพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเอง 18,000.00        

83 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเตาเผาผลิตภัณฑ์เซรามกิ  แผนกศิลปกรรมเซรามกิ 17,560.00        

84 โครงการลีลาบาร์เทนเดอร์ 8,000.00          

85 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ RMS2016 80,000.00        

86 โครงการจดัหาครุภัณฑ์วทิยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย 340,990           

ที่ ชื่อโครงการ

ประเภทเงิน

หมายเหตุ
งปม. รายได้

ห้อง SALL



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 

ทีใ่ชจ้่าย

ทีใ่ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเปน็เงนิ

รวมทัง้สิ้นเปน็เงนิงบประมาณ 65,075,250 65,075,250

1 งานตามภาระงานประจ า 16,354,238 16,354,238

1.1 งบด าเนินงาน 16,354,238 16,354,238

1.2 งบลงทนุ 1,980,000 1,980,000

  - ค่าครุภณัฑ์ 1,980,000 1,980,000 1,980,000

  - ค่าส่ิงกอ่สร้าง 0

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 2,732,020

2.1 โครงการจดัท าแผนปฏบิติัราชการประจ าป ีพ .ศ. 2560 และ จดัท า 5,000 5,000 5,000

แผนยทุธศาสตร์เพือ่การพฒันาสถานศึกษา  3  ป ี(2561-2563) 0

2.2 โครงการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติัราชการประจ าปี 5,000 5,000 5,000

พ.ศ.  2560 0

2.3 โครงการอบรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา 14,350 14,350 14,350

2.4 โครงการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกดั 10,000 10,000 10,000

2.5 โครงการจดัท ารายงานการประเมินตนเองของครู  แผนกวชิา 10,000 10,000 10,000

และสถานศึกษา 0

2.6 โครงการท าบนัขอ้ตกลงลงนามความร่วมมือร่วมกบัสถาน

ประกอบการและมอบเกยีรติบตัรสถานประกอบการ  ประจ าปี

การศึกษา  2560

10,000 10,000

10,000

2.7 โครงการปรับปรุงระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตฯ 500,000 500,000 500,000

2.8 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่การท าผลงานวจิยัในชั้นเรียน 4,000 4,000

ปฏทินิการปฏบิตัริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้า่ยเงิน

ปงีบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2560

วิทยาลยัอาชวีศึกษาสโุขทยั      จงัหวัดสโุขทยั

หน่วย : บาท

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ ป ี2560



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 

ทีใ่ชจ้่าย

ทีใ่ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเปน็เงนิ

2.9 โครงการพฒันาประสิทธภิาพขา้ราชการครูฯ 50,000 50,000 50,000

2.10 โครงการรับครูอาสาสมัครจนี 180,000 180,000 0

2.11 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ตู้เกบ็เอกสารงานบคุลากร 3,900 3,900 3,900

2.12 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์งานบคุลากร 5,190 5,190 5,190

2.13 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์งานการเงิน 5,190 5,190 5,190

2.14 โครงการปรับปรุงหอ้งงานบญัชี 28,000 28,000 28,000

2.15 โครงการจดัหาครุภณัฑ์งานพสัดุ 9,690 9,690 9,690

2.16 โครงการจดัหาวสัดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000

2.17 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ 80,000 30,000 50,000 80,000

2.18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 200,000 200,000 200,000

2.19 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 500,000 500,000 500,000

2.20 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้ 0

2.21 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์และน้ ายาท าความสะอาด 50,000 50,000 50,000

2.22 โครงการจา้งเหมาบริการเกบ็ขนและก าจดัขยะมูลฝอย 14,400 14,400 14,400

2.23 โครงการล้างเคร่ืองปรับอากาศวทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 45,000 45,000 45,000

2.24 โครงการเคล่ือนยา้ยและปรับปรุงปา้ยอกัษรไฟ 10,000 10,000 10,000

2.25 โครงการส่ือประชาสัมพนัธ์ 10,000 10,000 10,000

2.26 โครงการส่ือประชาสัมพนัธว์ทิยาลัยฯ 10,000 10,000 10,000

2.27 โครงการท าบตัรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช .1 และ 

ปวส.1

40,000

0

ประจ าปกีารศึกษา  2560 40,000 40,000

2.28 โครงการจดัหาครุภณัฑ์งานทะเบยีน 40,000 40,000 40,000

2.29 โครงการบริหารงานและพฒันากจิกรรม 479,760 39,980 39,980 39,980 39,980 39,980 39,980 39,980 39,980 39,980 39,980 39,980 39,980 479,760

2.30 โครงการประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา  2559 10,000 10,000 10,000

2.31 โครงการประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่  1  ปกีารศึกษา  2560 10,000 10,000 10,000

2.32 โครงการจดัท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา  2560 60,000 60,000 60,000

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ ป ี2560



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 

ทีใ่ชจ้่าย

ทีใ่ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเปน็เงนิ

2.33 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  ปกีารศึกษา 2559 5,000 5,000 5,000

2.34 โครงการจดัถา่ยรูปหมู่และจดัท าท าเนียบผู้ส าเร็จการศึกษา 0

ปกีารศึกษา  2559 0

2.35 โครงการทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา ปกีารศึกษา  2560 5,000 5,000 5,000

2.36 โครงการแนะแนวสัญจรในโรงเรียนมัธยม 15,000 15,000 15,000

2.37 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพส าหรับผู้ที่จะส าเร็จ

การศึกษาประจ าปกีารศึกษา  2559

2,000 2,000

2,000

2.38 โครงการปจัฉมินิเทศนักเรียน  นักศึกษา  ปกีารศึกษา  2560 10,000 10,000 10,000

2.39 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา  ปกีารศึกษา  2560 10,000 10,000 10,000

2.40 โครงการมหกรรมวชิาชีพ  "เปดิโลกการศึกษาสู่อาชีพ" 40,000 40,000 40,000

2.41 โครงการส ารวจความพงึพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้ส าเร็จ

การศึกษาจากวทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2,000 2,000

2,000

2.42 โครงการปรับปรุงหอ้งพยาบาล 30,000 15,000 15,000 30,000

2.43 โครงการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ 15,000 15,000 15,000

2.44 โครงการมอบเกยีรติบตัรผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยีย่มและดีเด่น 2,000 2,000 2,000

2.45 โครงการพฒันาศักยภาพนักเรียน  นักศึกษา 25,000 25,000 25,000

2.46 โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน 80,000 40,000 40,000 80,000

2.47 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการส าหรับนักเรียน นักศึกษา

ทุกแผนกวชิา

46,000 46,000

46,000

2.48 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน /ฝึกอาชีพ 1,500 1,500 1,500

2.49 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ (ระบบทวศึิกษา) 2,000 2,000 2,000

2.50 โครงการประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพือ่ร่วมกนัวางแผน

พฒันาการเรียนการสอน

5,000 5,000

5,000

2.51 โครงการยกระดับการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 5,000 5,000 5,000

2.52 โครงการสัมมนานักเรียน  นักศึกษาฝึกงาน /ฝึกอาชีพ 1,000 1,000 1,000

2.53 โครงการแขง่ขนัทักษะวชิาชีพระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

จงัหวดัสุโขทัย ระดับภาค ระดับชาติ

150,000 150,000

150,000

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ ป ี2560



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 

ทีใ่ชจ้่าย

ทีใ่ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเปน็เงนิ

2.54 โครงการจดัหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอก

สถานศึกษามาพฒันาผู้เรียน

48,000 28,000 20,000

48,000

2.55 โครงการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน

15,000 15,000

15,000

2.56 โครงการจดัหาครุภณัฑ์งานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 14,000 14,000 14,000

2.57 โครงการปรับปรุงหอ้งงานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 5,000 5,000 5,000

2.58 โครงการจดัซ้ือหนังสือวารสาร  หนังสือพมิพ์

2.59 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ฯ 32,000 32,000 32,000

2.60 โครงการคัดสรรนักอา่นยอดเยีย่มแหง่ป ี2560 1,000 1,000 1,000

2.61 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองอา่นบาร์โค๊ด 8,000 8,000 8,000

2.62 โครงการ English  Camp 20,000 20,000 20,000

2.63 โครงการ Christmas day 10,000 10,000 10,000

2.64 โครงการปฏรูิปการสอนภาษาไทย ประวติัศาสตร์ และหน้าที่

พลเมือง

5,000 5,000

2.65 โครงการสัปดาหว์ทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปกีารศึกษา 2560 5,000 5,000 5,000

2.66 โครงการนิทรรศการโครงการวชิาชีพ แผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 2,000 2,000 2,000

2.67 โครงการรักการออมกบัธนาคารโรงเรียน 5,000 5,000 5,000

2.68 โครงการส่งเสริมการท าโครงการวชิาชีพ ส าหรับผู้เรียนแผนกวชิา 

การบญัชี

9,800 9,800 9,800

2.69 โครงการพฒันาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

ส าหรับนักเรียน นักศึกษาสาขาวชิาการบญัชี

10,000 10,000

10,000

2.70 โครงการพฒันาปรับปรุงหอ้งเรียน 542 อาคารศิลปกรรม 8,340 8,340 8,340

2.71 โครงการจดัหาครุภณัฑ์และส่ือการสอน ส าหรับนักศึกษา ป .ตรี 70,000 70,000 70,000

2.72 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์พฒันาหอ้งเรียน  331  แผนกเลขานุการ 27,000 27,000 27,000

2.73 โครงการปรับปรุงพฒันาหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเอง 18,000 18,000 18,000

2.74 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาผลิตภณัฑ์ฌซรามิก 17,560 17,560 17,560

2.75 โครงการลีลาบาร์เทนเดอร์ 8,000 8,000 8,000

2.76 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ RMS2016 80,000 80,000 80,000

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ ป ี2560



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 

ทีใ่ชจ้่าย

ทีใ่ช้
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 รวมเปน็เงนิ

2.77 โครงการจดัหาครุภณัฑ์วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจ าป ี 2560 340,990 340,990 340,990

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 5,000

3.1 โครงการบม่เพาะการเปน็ผู้ประกอบการ 0

3.2 โครงการหารายได้ระหวา่งเรียน 0

3.3 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 0

3.4 โครงการจา้งครูภาษาต่างประเทศ 0

3.5 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 5,000 5,000 5,000

3.6 โครงการศูนยซ่์อมสร้างเพือ่ชุมชน  (Fix it center) 0

3.7 โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน 0

3.8 โครงการพฒันาประสบการณ์วชิาชีพครูอาชีวศึกษาในสถาน

ประกอบการ 0

4 โครงการพิเศษ (ไมใ่ชเ้งนิ สอศ./สถานศึกษา) 0

4.1 โครงการปฐมนิเทศสร้างความรู้กอ่นกูย้มื กยศ . 0

0

0

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ ป ี2560
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