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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1. นโยบำยของรัฐบำล มีทั้งสิ้น 11 ด้ำน เน้นควำมม่ันคงและไร้ทุจริต 
1.1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของ
ชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐาน
ไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 

1.2 กำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 
1.2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
- การบริหารจัดการชายแดน  
- การสร้างความมั่นคงทางทะเล  
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือ

ป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
1.2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และ

พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ 
และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์
กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 

1.2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 

1.2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  

1.3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
1.3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้ าสู่ตลาดแรงงาน 

โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน  
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1.3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่
จ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

1.3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 

1.3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน 
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการ
คลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

1.3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย  
1.3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศ
ไว้แล้ว 

1.3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่
ป่าที่ไม่ชัดเจน  

1.4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
1.4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา

ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการ 

1.4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิ
เลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็น
แนวทางหนึ่ง 

1.4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  

1.4.4 พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  

1.4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
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1.5 กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน 
1.5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี

คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

1.5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไก
จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  

1.5.3 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 

1.6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้อง

แก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1.6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนด

ภายในสิ้นปีนี้ 
1.6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดท าไว้ โดย

น าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความส าคัญในการบูร
ณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวน
ภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุนใน
ระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

1.6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี  

1.6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดตุ้นการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัย
การผลิตอย่างทั่วถึง 

1.6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 

1.6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจาก
การประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้  

1.6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

1.6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดยระดมความ
คิดเห็นเพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้าง
แหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 

1.6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีท่ีเหมาะสม
ระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและ
น้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ
พัฒนาพลังงาน 
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1.6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้
ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยาย
รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด  

รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษี
ประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 

1.6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้านบาท 
และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดย
ประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระคืนให้นานที่สุด
เพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

1.6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
- ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และ

รถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้
รัฐบาลต่อไปท าได้ทันที  

- ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอน
เมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุน
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 
ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ ในการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 
1.6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานใน

ระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง เพ่ือท า
หน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การ
บ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 

6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายและ
มาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่
ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  

6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ 
อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 

6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่ง
จะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  
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1.7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
1.7.1 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตาม

แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน 

1.7.2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน 
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน 
ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

1.8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และพัฒนำ และนวัตกรรม 
1.8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1% 

ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 

1.8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ 
ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

1.9 กำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์ กับกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงย่ังยืน 

1.9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน 
เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 

1.9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 

1.9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มี
แผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

1.9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่
สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะ
วางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนา
ระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เด็ดขาด 

1.10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

1.10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาค
ธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามท่ีกฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ 
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1.10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
สร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  

ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุ รกิจ การลงทุน และด้าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

1.10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 

1.10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องท่ีต้องแทรก
อยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 

1.11 กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
1.11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่

ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้ งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้
เร่งด าเนินการ 

1.11.2 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ  
 
2. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 

2.1 นโยบำยทั่วไป 17 เรื่อง 

2.1.1 การจัดท าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่ 
2.1.1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน 

2.1.1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนสามารถก าหนดรายละเอียดของงานหลัก งาน
รอง และงานที่ต้องด าเนินการก่อน/หลัง เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ 

2.1.1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงาน
หลักและทันต่อสถานการณ์  เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของ
ตลาดแรงงานในแต่ละสาขาวิชา 

2.1.1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์จะ
ช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นย ามากข้ึน 

2.1.2 การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 

ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่
หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม
ต่างๆ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว 

2.1.3 แผนงาน/โครงการตามพระราชด าริ 
2.1.3.1 ให้มีการด าเนินโครงการตามพระราชด าริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง

หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 

2.1.3.2 โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ หรือให้การ
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สนับสนุนต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความส าคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจ
หลักการแนวคิดของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 

2.1.3.3 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่
เกี่ยวข้องโดยเรียนรู้ท าความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่
ขยายผลต่อไปได ้

2.1.3.4 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบัน
หลักของชาติ 
2.1.4 งบประมาณ 

2.1.4.1 งบลงทุน 

- ให้เตรียมการด าเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

- การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งด าเนินการตามแผนที่ก าหนดเพ่ือให้เกิดการ
กระจายงบประมาณในพ้ืนที่ 
2.1.4.2 งบกลาง 

- ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จ าเป็น 

- ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.1.4.3 การใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่ง
รัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความ
โปร่งใสและถูกต้อง 

2.1.4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้มีการบูรณา
การงบประมาณหน่วยงานย่อยร่วมกันภายในกระทรวงให้เรียบร้อยก่อนการบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.1.5 เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 

2.1.5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน 
อาทิ การ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

- สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากข้ึน 

- ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดค าสั่ง ไปยังหน่วยรอง
และหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง 

- ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบท่ีมีอยู่เสมอ 

2.1.5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ 
- เสมานเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจภายใน

องค์กร หน่วยงาน 

- ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ
กับประชาชน 

2.1.6 อ านวยการเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผมกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วง
ต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิก โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ  ให้ทุกหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือท าการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้อง
มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.6.1 มีการจัดระบบและก าหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน 

2.1.6.2 มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว 

2.1.6.3 ส ารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

2.1.6.4 ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามล าดับชั้นอย่างรวดเร็ว 

2.1.7 การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้ครบวงจร เช่น 
ร่วมก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าท างานระหว่างก าลังศึกษา และการรับเข้า
ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา 

2.1.8 ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ 

2.1.8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ให้ครบถ้วน 

2.1.8.2 ก าหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน 

2.1.8.3 ก าหนดความต้องการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอ 

2.1.9 โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2.1.9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

2.1.9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงาน
ในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 

2.1.10 ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 

ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และ
สามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

2.1.11 ให้มีการน า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ 

2.1.11.1 ให้มีการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณาการเข้า
กับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2.1.11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ” 

2.1.12 ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย 

ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ 
จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ท าให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

2.1.13 การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 

2.1.13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม 

2.1.13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานและ
สถานศึกษาทุกระดับ 
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2.1.13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษาความ
ปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดล าดับความส าคัญและสภาพปัญหาภัยคุกคาม
ของแต่ละพ้ืนที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 
2.1.14 ให้ลดภาระงานที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 

2.1.14.1 ให้น้อมน ากระแสพระราชด ารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู 
2.1.14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนพ่ือการเรียนรู้

และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายและมี
ความสุข 

2.1.14.3 ให้สถานศึกษาลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การน านักเรียน และครูออก
นอกห้องเรียนไปร่วมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเข้าแถวต้อนรับผู้ใหญ่ เป็นต้น การ
ส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ สร้างทักษะ ความสามารถ 
2.1.15 การประเมินเพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพ่ิมวิทยฐานะและภาระงานของ
ครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และทักษะชีวิต 

2.1.16 การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ

สนับสนุนการด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 

2.1.17 ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 

ให้จัดระบบการท าระเบียบข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นระบบดูแล
นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง 
อุทกภัยต่างๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมนของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 
2.2 นโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ 

2.2.1 นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต 

2.2.1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่ง หรือเรียกรับเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน การ
โยกย้าย หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ 

2.2.1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล 

- ด าเนินการสอบสวนหาผู้กระท าผิดและด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง 

- ท าการตรวจสอบช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตตามท่ีตรวจพบนั้นๆ และท าการแก้ไข 
- ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก 

2.2.1.3 ด าเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน 
ตามล าดับขั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระท าผิดดังกล่าว 

2.2.2 นโยบายด้านสวัสดิการ 

2.2.2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

2.2.2.2 ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุ มทุกด้าน ไม่
เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพ่ือช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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2.2.2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตส านึกรู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิให้ตนเอง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
2.2.3 นโยบายด้านการจัดการขยะ 

2.2.3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขยายผล
โครงการโรงเรียนขยะให้เพ่ิมมากข้ึน 

2.2.3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการ
ปลูกจิตส านึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการก าจัดขยะที่
ถูกต้อง 
2.2.4 นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ 

ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
2.2.4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ 

- ให้ใช้หลักตรรรกะในการด าเนินการตามเหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยงาน 
2.2.4.2 ระบบการซ่อมบ ารุง 

- ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารุง ตรวจสอบวงรอบการใช้งาน
ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบ ารุง 
2.2.4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่ 

- ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ได้
ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง 

2.3 นโยบำยเฉพำะ ของกำรอำชีวศึกษำ 

2.3.1 ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียน ให้เห็นความส าคัญและเข้าสู่การเรียนสาย
อาชีวศึกษาให้มากข้ึน 

2.3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เมื่อจบการศึกษา
แล้วให้ได้รับวุฒิการศึกษารับรอง 2 ใบ ซึ่งสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

2.3.3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา โดย
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง และเม่ือจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที 

2.3.4 แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน
นักศึกษา 

2.3.4.1 ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างท่ัวถึง 

2.3.4.2 เปิดโอกาสนักศึกษาได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการประกอบ
อาชีพ การตรงต่อเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า 
2.3.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน อาทิ การจัดการศึกษาด้าน

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ด้านปิโตรเคมี การท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก์ เป็นต้น 

2.3.6 จัดหลักสูตรเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ อาทิ เปิดสอนหลักสูตร
เกี่ยวกับการขนส่งระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทธโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน เป็นต้น 

2.3.7 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยร่วมมือกับกลุ่มประชาคม
อาเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน เป็นต้น 

 

 



11 
 

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

3.1 วิสัยทัศน์ 
 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ เป็นผู้น ำในกำรจดักำรศกึษำสำยอำชีพ เพ่ือเป็นพลงั

ขบัเคล่ือน เศรษฐกิจและสงัคม เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศและภมูิภำค 

3.2 พันธกิจ 

1.2.1 จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
1.2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล  
1.2.3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม  
1.2.4 เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 

ของประเทศ  
1.2.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ  

การฝึกอบรมวิชาชีพ  
1.2.6 วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.2.7 ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

3.3 ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
3.3.1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
3.3.2 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3.3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
3.3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

3.4 มำตรกำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
3.4.1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
3.4.2 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
3.4.3 ปฏิรูปการเรียนการสอน 
3.4.4 ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
3.4.5 ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
3.4.6 ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
3.4.7 การสร้างและกระจายโอกาส 
3.4.8 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
3.4.9 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 
3.4.10 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
3.4.11 ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมาหากษัตริย์ 
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ส่วนที่ 2  
 

ข้อมูลพื้นฐำน 
 
1. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

1.1 ปณิธำนกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ Detemination 
มุ่งม่ันที่จะพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

- มีฝีมือ 
- มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
- มีความเพียรพยายาม ขยันและอดทน 
- มีความซื่อสัตย์ สุจริตและประหยัด 
- มีเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีในอาชีพ 
- มีความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย 

1.2 ปรัชญำ (Philosophy) 
 พัฒนาคน  พัฒนาชาติ  สร้างโอกาสช่างฝีมือ  และอนุรักษ์ศิลปะไทย 

1.3 ค่ำนิยม (Value) 
 ช่างทองหลวงร่วมแรง  ร่วมใจ  ใฝ่อนุรักษ์ 

1.4 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ผู้น าระดับโลก  ด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานช่างทองหลวงและเครื่องประดับอัญมณี 

1.5 เอกลักษณ์ (Unique) 
 ผู้เชี่ยวชาญงานช่างทอง 

1.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
 จิตใจอนุรักษ์  รู้จักใช้เทคโนโลยี  มีความคิดสร้างสรรค์  ยึดมั่นความซื่อสัตย์   

1.7 พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจ  1  พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพช่างทองหลวงและเครื่องประดับอัญมณี  สามารถ
ใช้ทักษะความรู้  ท างานได้ในระดับสากล 
พันธกิจ  2  ยกระดับคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีทักษะชีวิต  เป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 พันธกิจ  3  พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ  และมีทักษะใน
การเรียนรู้  สามารถท างานเป็นทีมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีทักษะในงานวิจัย  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 พันธกิจ  4  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและขยายเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาทวิภาคี  และ    
สหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 พันธกิจ  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  โดยใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ  PDCA  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  เป็นสถานบันแห่งการ
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เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานช่างทองหลวงและเครื่องประดับอัญมณีที่มีขีดความสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับโลก 
 พันธกิจ  6  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.8 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ มี 3  เป้ำหมำย  ดังนี้ 

1.8.1 เพ่ือผลิตช่างทองหลวงและเครื่องประดับอัญมณี  ทั้งช่างฝีมือ  ช่างเทคนิค  และนักเทคโนโลยี   ที่ใช้
ทักษะความรู้ท างานได้ในระดับสากล 

1.8.2 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนนักศึกษา  ให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้  มีจิตสาธารณะ  และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1.8.3 เพ่ือบริหารและด าเนินงานกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  ให้เป็นสถาบันอนุรักษ์เชิง
สร้างสรรค์  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประกันคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
2. จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น 

2.1 จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 
2.1.1 จุดแข็ง  (Strengths) 

2.1.1.1 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
หลัก(Cluster) 

2.1.1.2 มีมาตรฐานอาชีพและการจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพสาขาช่างเครื่องประดับอัญมณ ี
2.1.1.3 มีการจัดท าหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ(Competency Curriculum) 
2.1.1.4 สถานประกอบการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาด้านการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
2.1.1.5 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี โดยเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
2.1.1.6 มีการรวบรวมจัดการองค์ความรู้ (งานวิจัย) อย่างต่อเนื่อง 
2.1.1.7 จัดการศึกษาเฉพาะทางด้านช่างทองหลวง ด้านช่างเครื่องประดับอัญมณี เป็นแห่งเดียวใน

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
2.1.2 จุดอ่อน  (Weaknesses)  

2.1.2.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ 
2.1.2.2 วัสดุฝึกของนักเรียนนักศึกษามีราคาสูง  เช่น  เม็ดเงิน ทองค า ฯลฯ 
2.1.2.3 บุคลากรสายสนับสนุนมีไม่เพียงพอ 
2.1.2.4 ขาดความเชื่อมโยงจัดการศึกษาในวิชาชีพที่ใกล้เคียงกัน 
2.1.2.5 การประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงในทุกระดับ 
2.1.2.6 ไม่มีหอพักนักศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีห่างไกลหรือยากจน 

2.1.3 โอกำส  (Opportunities) 
2.1.3.1 มีศักยภาพและขีดความสามารถในการขยายตัวของสถานศึกษาและการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
2.1.3.2 สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดองค์ความรู้ (KM) 
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2.1.3.3 ปริมาณนักศึกษาทุกระดับเป็นที่ต้องการตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 
2.1.3.4 ได้รับโอกาสซ่อมสร้าง สนองงานของพระบรมวงศานุวงศ์จากส านักพระราชวังและโอกาส

การบริการสังคม (ผู้ใช้ ผู้ซ่อม ผู้สร้าง) 
2.1.3.5 มีสถานศึกษาคู่แข่งขันในการเปิดสอนด้านช่างทองหลวง ด้านช่างเครื่องประดับอัญมณี

น้อย  
2.1.4 อุปสรรค  (Threats)  

2.1.4.1 การคมนาคมไม่สะดวก รถยนต์สาธารณะมีจ านวนน้อย 
2.1.4.2 บุคลากรบางส่วนยังไม่มีวุฒิในสาขาวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.1.4.3 นโยบายด้านการศึกษาขาดความต่อเนื่อง 

 
2.2 จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

2.2.1 พัฒนาคุณภาพและปริมาณของผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถาน
ประกอบการทั้งระบบ 

2.2.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพในระดับต่างๆ 
2.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ด้านการฝึกอบรมในวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2.2.4 ส่งเสริมการการประกันคุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพนักเรียนนักศึกษา 
2.2.5 ส่งเสริมการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยทุกรูปแบบ เช่น การแนะแนวเชิงรุก  การจัด

Open  House  
2.2.6 ส่งเสริมการร่วมมือกับภาครัฐ  ภาคเอกชน  ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ กรอ. และทวิภาคี 
2.2.7 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของชาติด้านช่างทองหลวง 
2.2.8 การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
2.2.9 การพัฒนาอาคารสถานที่ให้ร่มรื่น  สะอาด  สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
 

2.2 ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

ล ำดับ
ที ่

รำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำนที่
มอบหมำย 

วัน/
เดือน/ปี 

บรรลุผลตำม
ปรัชญำ 
วิสัยทัศน์

และพันธกิจ 
ของวิทยำลัย 

ผลกระทบ
ระดับชำติ/

ภำค/
จังหวัด 

1 ประจ าปีการศึกษา  2554 
โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ  
ครั้งที่ 5 Gem and Jewelry Design Award 
2011 ในหัวข้อ The Mega Project Jewelry 
Design by Architectural Concept  
(นายอนุสรณ์  บริรักษ์) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญ

มณีและ
เครื่องประดับ

แห่งชาติ 
(องค์การ
มหาชน) 

 

6  
กันยายน 
2554 

 ระดับภาค 
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ล ำดับ
ที ่

รำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำนที่
มอบหมำย 

วัน/
เดือน/ปี 

บรรลุผลตำม
ปรัชญำ 
วิสัยทัศน์

และพันธกิจ 
ของวิทยำลัย 

ผลกระทบ
ระดับชำติ/

ภำค/
จังหวัด 

2 รางวัลชนะเลิศ  ระดับประเทศจากโครงการ 
อาชีวเพชรน้ าหนึ่ง  
(นางสาวอัมญิกา  มานะเพียรเพ่ิม) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การ
อาชีวศึกษา 

 

14  
มกราคม 
2554 

 ระดับชาติ 

3 รางวัลชนะเลิศระดับอาชีวศึกษา การประกวด
วาดภาพ ในหัวข้อ “เยาวชนไทย ให้ใจรักษ์
พลังงาน” (นางสาวชุลีพร  โพธิ์สุข) 

กรมพัฒนา
พลังงาน 

 
 

23 
มิถุนายน 

2554 

 ระดับ
จังหวัด 

4 รางวัลที่ 3 สาขาเครื่องประดับในการแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระดับภาค 
(นายวัลลภ  กล่ าเสือ) 

สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ภาค 3 ชลบุรี 
 

11 
สิงหาคม 
2554 

 ระดับภาค 

 
3. กลยุทธ์และมำตรกำรของสถำนศึกษำ 

ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์/มำตรกำร และโครงกำร 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์/มำตรกำร โครงกำรที่ส ำคัญ 
พันธกิจ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มี
มำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพช่ำงทอง
หลวงและเครื่องประดับอัญมณี  
สำมำรถใช้ทักษะควำมรู้  ท ำงำน
ได้ในระดับสำกล 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียน
ด้ำนวิชำกำรสำมำรถใช้ควำมรู้
ท ำงำนได้ในระดับสำกล 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน 
(Project Based Learning) 

1.โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2.โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
3.โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ 
4.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

1.โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ 
2.โครงการประกวดการอ่านสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 
3.โครงการส่งเสริมการอ่านบทความ
ต่างประเทศ 
4.โครงการจัดท าป้ายนิเทศสองภาษา 

 

 

 



16 
 

 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์/มำตรกำร โครงกำรที่ส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียน
ด้ำนวิชำกำรสำมำรถใช้ควำมรู้
ท ำงำนได้ในระดับสำกล (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการใช้ ICT  
 

1.โครงการจัดท าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.โครงการอบรมด้านการใช้ e-Learning 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนด้านวิชาการ 

1.โครงการสอนซ่อมเสริมเพ่ิมทักษะงาน
ช่างทองหลวง 
2.โครงการเตรียมความพร้อมสอบ V-NET ปี
การศึกษา 2557 
3.โครงการทดสอบ V-NET 
4.โครงการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
5.โครงการสอบประเมินผลครึ่งหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
6.โครงการสอบประเมินผลสิ้นสุดหลักสูตร 
(Final) ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำสมรรถนะ
ฝีมือวิชำชีพช่ำงทองหลวงและ
เครื่องประดับอัญมณี 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสมรรถนะ
วิชาชีพช่างทองหลวงและ
เครื่องประดับอัญมณี 

1.โครงการแข่งขันทักษะงานช่างทองหลวง 
2.โครงการแข่งขันฝีมืองานรูปพรรณ 
3.โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (SME) 
4.โครงการติดตามภาวะผู้มีงานท า 
5.โครงการเถ้าแก่น้อย 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เรียนเป็นชิ้นงาน/โครงการ/
โครงงาน (Project Base 
Learning) 

1.โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2.โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านภาษา 

1.โครงการจัดท าหลักสูตร Mini English 
Program  ด้านงานช่างทองหลวง 
2.โครงการศึกษาดูงานด้านช่างทองในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือผู้เรียน 

1.โครงการแข่งขันทักษะฝีมืองานด้าน
ช่างทองหลวงและเครื่องประดับอัญมณี 
2.โครงการอบรมพัฒนาฝีมือร่วมกับสถาน
ประกอบการ 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์/มำตรกำร โครงกำรที่ส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม
มำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพช่ำงทอง
หลวงและเครื่องประดับอัญมณี 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้า
รับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
(Training Provider) 
 

1.โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการ
ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ  
 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

1.โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการร่วมก าหนด
หลักเกณฑ์ด้านคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

1.โครงการจัดท าหลักเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพ
ร่วมกับสถานประกอบการ 

พันธกิจ  2  ยกระดับคุณภำพ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้มีทักษะชีวิต  
เป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  
มีจิตสำธำรณะ  สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้
มีทักษะชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างกิจกรรม
พัฒนาภาวะผู้น า 

1.โครงการอบรมภาวะผู้น า 
2.โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับ
ประสิทธิภาพในการท างานด้าน
งานช่างทองหลวงและ
เครื่องประดับอัญมณี 

1.โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.โครงการเรียนจบ พบงาน 

กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริการชุมชน 

1.โครงการ Fix  it  center 
2.โครงการบริการชุมชน 
3.โครงการสอน 108 อาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะ
ทั้งร่างกายและจิตใจ 

1.โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
2.โครงการตรวจสุขภาพ หาสารเสพติด 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
3.โครงการจัดท าระบบการประกันสุขภาพและ
ประกันอุบัติเหตุ 
4.โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
5.โครงการนักศึกษาวิชาทหาร 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนให้
ส ำเร็จกำรศึกษำได้อย่ำงมี
คุณภำพ 

กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน 

1.โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบและงาน
ทองอยุทยา 
2.โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญตามสถาน
ประกอบการและเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้เรียน
ด้านงานช่างทองหลวงและเครื่องประดับ 
อัญมณี 
3.โครงการเยี่ยมบ้านพักนักเรียนนักศึกษา 
4. โครงการศึกษาดูงานตามรอยอารยธรรม       
อัญมณี ของดีเมืองกาญจน์ 
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4. ประวัติควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ของวิทยำลัย 
4.1 ประวัติ ควำมเป็นมำ ของสถำนศึกษำ 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง   จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   และเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ   50  ปี    เลขาธิการพระราชวัง (นายแก้วขวัญ   วัชโรทัย)   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักพระราชวัง  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทร วงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  และสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ  เพ่ือจัดท า
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งนี้  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 
2538  โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้อาคารเครื่องสูงเดิม อาคารที่พักข้าราชบริพารเดิม (อาคาร
เต๊ง) และอาคารโบราณข้างหมวดวรอาสน์เป็นอาคารเรียน  รวม  3  หลัง   ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง   เปิด
ท าการสอนเมื่อวันที่  9  มิถุนายน 2538  ระดับ ปวช.สาขาวิชาช่างทองหลวง  และสาขาวิชาวิทยาการการ
เจียระไนอัญมณ ี

ในปีงบประมาณ 2542  วิทยาลัยได้ขยายวิทยาเขตแห่งที่ 2 ขึ้นในพ้ืนที่ 16 ไร่  ต าบลศาลายา อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  มีอาคารรวม 4 หลัง  ประกอบด้วยอาคารอ านวยการ อาคารเรียนและปฏิบัติการ
พร้อมโรงอาหาร-หอประชุม และอาคารที่พักครู-อาจารย์ เริ่มเปิดด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 

กำรเปิดสอนระดับปริญญำตรี 

ปีกำรศึกษำ  2543   กระทรวงศึกษาธิการ  อนุมัติเปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาช่างทอง
หลวง  โดยให้กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง   เข้าร่วมเป็นศูนย์การเรียนของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 – 2547  มีนักศึกษา  จ านวน 5 รุ่น 

 ปีกำรศึกษำ  2549   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (หนังสือราชการลงวันที่  24  
พฤษภาคม  2550)   เสนอขอให้กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  เป็นสถาบันสมทบของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ซึ่งสภาสถาบันฯ  ได้มีมติอนุมัติให้รับเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548    และได้
ด าเนินการเสนอพระราชกฤษฎีกา    ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศพระราชกฤษฎีการับกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เข้าสมทบในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  พ.ศ. 2549  ณ วันที่   12  กันยายน  พ.ศ. 2549 

4.2 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
4.2.1 ชื่อสถำนศึกษำ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 
4.2.2 ชื่อภำษำอังกฤษ The Jubilee Royal Goldsmith College 
4.2.3 ที่ตั้งของสถำนศึกษำ 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  ในพระบรมมหาราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง  ถนนเขื่อน
ขันธ์นิ เวศน์  แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ -โทรสาร 0-22218791,                      
0-22245053 
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กาญจนาภเิษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  ศาลายา 299/1 หมู่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทรศัพท-์โทรสาร   0-24313611,13   เนื้อที่ 16 ไร่ 

4.2.4 โทรศัพท์ 02-431-3613  
4.2.5 โทรสำร 02-431-3613 ต่อ 102 
4.2.6 เว็บไซต์ www.goldsmith.ac.th 
4.2.7 อีเมล rgc@goldsmith.ac.th  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ :  Bangkok 22 
4.2.8 เนื้อที่ของสถำนศึกษำ จ านวนที่ดิน  16  ไร่  2  งาน 

4.2.9 อำคำรสถำนที่ รวมทั้งสิ้น 6 หลัง มีห้องทั้งสิ้น      ห้อง ได้แก่ 
 1.  จ านวนอาคารเรียน     3 หลัง  

  2.  จ านวนอาคารปฏิบัติการ  1 หลัง 
  3.  จ านวนโรงฝึกงาน   - หลัง 
  4.  จ านวนอาคารวิทยบริการ  1 หลัง 
  5.  จ านวนโรงอาหาร   1 หลัง 
  6.  จ านวนห้องเรียนทฤษฎี  20 ห้อง 
  7.  จ าห้องปฏิบัติการทั่วไป  10 ห้อง 
  8.  จ านวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3   ห้อง 
  9. จ านวนห้องประชุม 
     100  คนข้ึนไป  1  ห้อง 
     50-99  คน 
     ต่ ากว่า  50  คน 
  10. จ านวนสนามกีฬา 
     สนามฟุตบอล  1  สนาม 
     สนามบาสเก็ตบอล 
     โรงยิม 
     อ่ืนๆ 
  11. สาธารณูปโภค  
     ประปา 
     ไฟฟ้า 
     โทรศัพท์ 
     อินเทอร์เน็ต 
     สถานีวิทยุ 
     อ่ืนๆ 

 
 

http://www.goldsmith.ac.th/
mailto:rgc@goldsmith.ac.th
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5. แผนภูมิโครงกำรสร้ำงกำรบริหำร 
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย ช่ำงทองหลวง 

 

 
คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา  

  ผูอ้ านวยการกาญจนาภเิษกวทิยาลยั  ชา่งทองหลวง 
 

 
คณะกรรมการวทิยาลยั 

 
 

  นางจิตรา   อนุกูลเรืองกิตติ ์
 

 

 
 

  
  

 

    

 

   
 

 
  

 

 

    

 

    

 

    

 

  
ฝา่ยบรหิารทรพัยากร 

 

ฝา่ยแผนงานและความรว่มมอื 
 

ฝา่ยพฒันากจิกรรมนกัเรยีนนกัศึกษา 
 

ฝา่ยวชิาการ 
นายถนอมศักดิ ์  นะโรภาส 

 

นายถนอมศักดิ ์  นะโรภาส 
 

นางลาวัลย ์  ภักดีลิขิต 
 

นายธวัช   ศรีเพ็ชร์พันธุ ์
 
 

 

    

  
 

  

 
 

 

   

 
 

 

  

งานบรหิารงานทัว่ไป 
 

 
งานบคุลากร 

 
งานวางแผน 

 

 

งานส่งเสรมิผลติผล 
การคา้ 

 
งานประกนัคณุภาพ 

 

 
งานกิจกรรม 

 
แผนกวชิาสามญัสมัพันธ ์

 

 
ภาควชิาชา่งทองหลวง 

นางสาวเมลดา  คเณสุข  
 

นางตวงลักษณ์  รุจริะอัมพร 

 
และงบประมาณ  

 
และประกอบธรุกิจ 

 
และมาตรฐานการศกึษา  

 
นกัเรียนนกัศกึษา 

 
นางอุไรวรรณ  ค าหล่อ  

 
นายจักรพล  เร่บ้านเกาะ 

 
 

   
นางสาวสุภาวิตา อยู่คง  

 
นางสาวศรีวิภา ดุษดี 

 
นางสาวสุเพ็ญพร  ป่ากว้าง  

 
นางณิชาภา  ข าสมบัติ 

  
 

  งานการเงนิ  
 

งานการบญัช ี
  

 
    

 
   

งานศนูย์ขอ้มลูสารสนเทศ  
 

งานความรว่มมอื 

นางสาววิไลวรรณ สารเถื่อนแก้ว  
 

นางสาวพจนีย์  เกตุทอง 
  

 
   

งานครทูีป่รกึษา  
 

งานปกครอง 
 

นางส าอางค์  ปินตาค า  
 

นายธนภัทร  ล้อสวัสดิพงษ ์

 
 

    
 

   
นายวุฒิชัย  วิเชียรศร ี  

 
นายรัชกฤต ทัศนธ ารงกุล 

  
 

  งานพสัด ุ  
 

งานอาคารสถานที ่
  

 
    

 
   

งานวิจยัพัฒนา  
 

งานศนูยบ์่มเพาะ 

นางส าอางค์  ปินตาค า  
 

นายจินต์จิ สหรัตนพันธ์ 
  

 
   

งานแนะแนวอาชพี  
 

งานสวสัดิการ 
 

นวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ ์  
 

นางสาวโสรยา   มะโนรมย์ 

 
 

    
 

   
และจัดหางาน  

 
นกัเรียนนกัศกึษา 

 
นายพีระยศ   แก้วปัญญา  

  งานทะเบยีน  
 

งานประชาสมัพนัธ ์
  

 
   

นางภัณฑิลา  สาหรับ  
 

นายบุญยืน   ปินตาค า 
  

 
  นางอุไรวรรณ  ค าหล่อ  

 
นางสาวมาลาริน บุญวันต์ 

  
 

    
 

   
งานพัฒนาหลกัสูตร  

 
งานวัดผล 

 
 

    
 

   
งานโครงการพเิศษ  

   
การเรยีนการสอน  

 
และประเมนิผล 

 
 

    
 

   
และบรกิารชมุชน  

   
นายจักรพล   เร่บ้านเกาะ  

 
นางส าเรือง   สารมะโน 

 
 

    
 

   
นายบุญยืน   ปินตาค า  

    
 

  
 

 
    

 
    

 
   

งานวทิยบรกิาร  
 

งานอาชวีศกึษา 

 
 

    
 

    
 

   
และหอ้งสมุด  

 
ระบบทวภิาค ี

 
 

    
 

    
 

   
นางทัศนีย์   ดิษฐปาน  

 
นางสาวสุขสรี  อุทะพันธ์ 

 
 

    
 

    
 

    
 

  
 

 
    

 
    

 
   

งานสือ่การเรยีนการสอน  
  

 
 

    
 

    
 

   
นายวินัย   ศักด์ิสิน  

  

 
20 
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6. ข้อมูลบุคลำกร 
 

กำญจนำภิเษกวิทยำลัย ช่ำงทองหลวง 
 

 
6.1 อัตรำก ำลัง ปี 2559     ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

   
    

ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 อัตรำก ำลังของ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง        มีบุคลากรทั้งสิ้น   65   คน 
 ก. ข้ำรำชกำร 

  
18 คน 

    
 

1 ผู้บริหาร 
 

4 คน 
     

 
2 ข้าราชการครู 14 คน 

     
 

3 ข้าราชการพลเรือน 
 

คน 
     ข. ลูกจ้ำงประจ ำ 

  
2 คน 

    
 

1 ท าหน้าที่สอน 1 คน 
     

 
2 ทั่วไป/สนับสนุน 1 คน 

     ค. พนักงำนรำชกำร 
  

8 คน 
    

 
1 ท าหน้าที่สอน 7 คน 

     
 

2 ทั่วไป/สนับสนุน 1 คน 
     ง. ลูกจ้ำงชั่วครำว 

  
37 คน 

    
 

1 ท าหน้าที่สอน 7 คน 
     

 
2 ทั่วไป/สนับสนุน 30 คน 

     
           จ. มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง มำช่วยรำชกำร 4 คน       

 ฉ. มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง ไปช่วยรำชกำรที่อื่น - คน       
 

           ช. มีอัตรำว่ำง ไม่มีคนครอง 
 

- คน 
    

 
1 ข้าราชการ 

 
- คน 

     
 

2 ลูกจ้างประจ า - คน 
     

 
3 พนักงานราชการ  1 คน 
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6.2 ข้อมูลบุคลำกร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

  
คน 

 
 

ก. ครูผู้สอน 
 

ข. เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/สนับสนุน 
 

รวม 
  - ต่ ากว่า ม.6 1 คน 

  
7 คน 8 คน 

 - ปวช./ม.6 
 

คน 
  

3 คน 3 คน 
 - ปวส./อนุปริญญาตรี 

 
คน 

  
9 คน 9 คน 

 - ปริญญาตรี 20 คน 
  

11 คน 31 คน 
 - ปริญญาโท 9 คน 

   
คน 9 คน 

 - ปริญญาเอก 
 

คน 
   

คน 
 

คน 

  
รวม 30 คน 

 
รวม 30 คน 60 คน 

           
           

 
6.3 ข้อมูลลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำแนกตำมแหล่งเงินที่จ้ำง 

   
 

ก. ครูผู้สอน 
 

ข. เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/สนับสนุน 
 

รวม 
  - จ้างด้วยงบบุคลากร - คน 

  
- คน - คน 

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน - คน 
  

2 คน 2 คน 
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 4 คน 

  
27 คน 31 คน 

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 3 คน 
  

2 คน 5 คน 
 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ - คน 

  
- คน - คน 

  
รวม 7 คน 

 
รวม 31 คน 38 คน 

           
           

 
6.3 ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด จ ำแนกตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 

   
6.3.1. ข้ำรำชกำร รวม ..........18.......... คน 

(ข้ำรำชกำรคร ูและข้ำรำชกำรพล
เรือน) 

 ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

1. นางจิตรา   อนุกูลเรืองกิตติ ์ บธ.บ. บริหารธรุกิจ (การบัญชี)     

  บธ.ม. บริหารธุรกิจ (การบัญชี)     
2. นายธวัช   ศรีเพ็ชร์พันธุ ์
  คอ.บ. ครุศาสตรอุตสาหกรรม             

      

คอ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา 
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ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
3. นางลาวัลย ์  ภักดลีิขิต 
  

ค.บ.คหกรรมศาสตร์ทั่วไป             

      คอ.ม.บริหารอาชีวศึกษา             

4. นายถนอมศักดิ ์  นะโรภาส วท.บ. ชีวทางทะเล             

      คอ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา 

            

5. นางสาวทัศนีย ์  ดิษฐปาน ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร ์ วิชาสารนิเทศเพื่อการเรยีนรู ้ หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

6. นางอุไรวรรณ  ค าหล่อ 
  

ศษ.บ. ภาษาไทย วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ หัวหน้าแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์ุ 

          วิชาทักษะภาษาไทยเพื่อ
อาชีพ 

หัวหน้างานทะเบียน 
  

7. นายภัทรพล   โดดยิ้ม 
  

ค.บ.ภาษาอังกฤษ วิชาอังกฤษในชีวิตจริง 2       

          วิชาอังกฤษฟัง - พูด 2       

8. นายมงคล   สาระพางค์ 
  

ศษ.บ. หัตถกรรม (เครื่องโลหะ) วิชางานเครื่องถม 1 หัวหน้าแผนกวิชาช่างทอง
หลวง 

      คอ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา             

9. นายวุฒิชัย   วิเชียรศร ี ศษ.บ. หัตถกรรม (เครื่องโลหะ) วิชางานช่างทองหลวง 1 หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

  คอ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา     

10. นางประภาพรรณ   ประเสริฐศร ี ศษ.บ. หัตถกรรม (เครื่องโลหะ) วิชางานรูปพรรณ
เครื่องประดับ 1 

หัวหน้าแผนกวิชา
เครื่องประดับอัญมณ ี

  คอ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา     

11. นายพีระยศ   แก้วปัญญา ศษ.บ. จิตรกรรม (จิตรกรรมไทย) วิชาการออกแบบช่างทอง
หลวง 

หัวหน้างานวิจัยพัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์

      กศ.ม. ศิลปศึกษา             

12. นางสาววิไลวรรณ   สารเถื่อน
แก้ว 

ค.บ. คณิตศาสตร ์ วิชาคณิศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด 

หัวหน้างานการเงิน 
  

13. นางส าอางค ์  ปินตาค า วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ วิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพื่ออาชีพ 

หัวหน้างานพัสด ุ  
  

                หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 
  

14. นางสาวสเุพ็ญพร   ป่ากว้าง วท. วิทยาศาสตร์ (เคมี) วิชาวิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 

หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
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ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
      บธ.ม. บริหารธุรกิจ (การบญัชี) 

  
วิชาการบริหารงานคณุภาพ
ในองค์กร 

      

15. นางสาวมาลาริน   บุญวันต ์ ศ.บ. ภาพพิมพ ์   วิชาการออกแบบช่างทอง
หลวง 

หัวหน้างานประชาสมัพันธ์ 
  

      ศ.ม. ทัศนศิลปศึกษา วิชาสุนทรียศาสตร์พื้นฐาน       

          ความรู้พื้นฐานงานศิลปะ       

          การเขียนแบบทัศนียวิทยา       

16. นางสาวพจนีย ์  เกตุทอง ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (การ
บัญชี) 

การพัฒนาด้วยระบบ
คุณภาพและเพิม่ผลผลิต 

หัวหน้างานบัญชี 
  

      กศ.ม.บริหารการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ       

17. นางสาวเมลดา   คเณสุข วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป 
  

          การพัฒนาคุณภาพชีวิต       

18. นางณิชาภา   ข าสมบัต ิ
  

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
2 

หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

      กศ.ม. เทคโนโลยี
การสอน 

              

           6.3.2. ลูกจ้ำประจ ำ รวม ..........2......... คน (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป)) 

ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

1. นายพุฒทรง   เวทย์เงิน ประถมศึกษาปีท่ี 4 วิชาเจียระไนพลอย   

2. นางตวงลักษณ ์  รุจิระอมัพร อ.ศศ. การจัดการทั่วไป   หัวหน้างานบุคลกร 

        

           6.3.3. พนักงำนรำชกำร รวม ..........8......... คน (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป)) 

ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
1. นายรัชกฤต   ทัศนธ ารงกุล วท.บ. วิทยาศาสต์การกีฬา วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต หัวหน้างานปกครอง 

    วิชาการเองการปกครองไทย   

    วิชาวัฒนธรรมอาเซียน 
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ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
2. นางสาวสุภาวิตา   อยู่คง วท.บ. ช่างทองหลวง วิชางานรูปพรรณ

เครื่องประดับ 1 
หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 

    วิชางานรูปพรรณ
เครื่องประดับ 2 

  

3. นายบุญยืน   ปินตาค า วท.บ. ช่างทองหลวง วิชางานสลักดุน 1 หัวหน้างานโครงการพเิศษ
และบริการชุมชน 

    วิชางานช่างทองหลวง 2 หัวหน้างานสวัสดิการ 

    วิชาโครงการ   

4. นายจินต์จ ิ  สหรตันพันธ์ วท.บ. ช่างทองหลวง วิชาการออกแบบใช้คอมฯ 
ช่วย 

หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 

5. นายจักรพล   เร่บ้านเกาะ วท.บ. ช่างทองหลวง วิชางานหลอมหล่อ
เครื่องประดับ 

หัวหน้างานพัฒนา
หลักสตูรการเรยีนและ
การสอน 

  คอ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา     

6. นางสาวศรีวิภา   ดุษดี ศ.บ. ช่างทองหลวง วิชางานช่างทองหลวง 3 หัวหน้างานผลติผล 
การค้า  และการประกอบ
ธุรกิจ 

    วิชาการลงยาส ี   

7. นายบุญชัย   แก่บ้าน วท.บ. ช่างทองหลวง วิชางานช่างทองหลวง 3   

    งานสลักดุนโลหะ 3   

8. นางสาวสุขศร ี  อุทะพันธ์ วท.บ. ช่างทองหลวง       หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี

                      

        

           6.3.4. ลูกจ้ำงชั่วครำว รวม .........36......... คน (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป)) 

ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
1. นางสาวโสรยา   มะโนรมย ์ อศ.บ. เทคโนโลยี

เครื่องประดับอัญมณ ี
วิชาศิลปนิยม หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ 

    วิชาความคิดสร้างสรรค ์   

    วิชาการเขียนแบบทัศนีย
วิทยา 

  

    วิชาองค์ประกอบศิลป ์   

2. นางภัณฑิลา   สาหรับ วท.บ. ช่างทองหลวง วิชางานช่างทองหลวง 2   

    วิชาโครงการ   
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ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
3. นางสาวรดาพร   พยัฆฑา วท.บ. สาขาวิชาพืชสวน วิชาวิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนา

ทักษะชีวิต 
  

    วิทยาศาสตร์ 3   

4. นายสุวิทย ์  พรหมสุวรรณ ์ ศ.บ. เครื่องโลหะและ
รูปพรรณอัญมณ ี

วิชางานเครื่องถม 1   

    วิชางานช่างทองหลวง 4   

    วิชางานช่างทองหลวง 5   

5. นายธนภัทร ์  ล้อสวัสดิพงษ ์ วท.บ. ช่างทองหลวง วิชางานช่างทองหลวง 1 หัวหน้างานความร่วมมือ 
  

6. นางสาวพิชชาภา  ไกรสร ศ.บ. ช่างทองหลวง วิชางานหลอมหล่อ
เครื่องประดับ 

      

7. นางสาวภควด ี  เผือกผาสุข ศ.บ. ช่างทองหลวง วิชางานช่างทองพื้นฐาน       

                      

8. นางสาวลักคณา  กนกพจนานนท์ บธ.บ. การจัดการทั่วไป   เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 

9. นางสาวชนันพร   สุนทรวภิาต วท.บ. ขีววิทยาประยุกต ์   เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

10. นางส าเรือง   สารมะโน ศศ.บ. ไทยคดศีึกษา   หัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล 

11. นางสาวสุวรรณ ์  จะริบรัมย ์ ศศ.บ. รัฐศาสตร ์   เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 

12. นางสาวเดือนเพ็ญ   บุสด ี ศศ.บ. ภาษาไทย       เจ้าหน้าท่ีงานความ
ร่วมมือ 

13. นายก าพล   
เพชร์สุกใส 

  ศ.บ. สารสนเทศและ
บรรณารักษศาสตร ์

      เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

14. นางสาววณิชยา   ศรีธรรมวงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ       เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนา
หลักสตูรการเรยีนและ
การสอน 

15. นางสาวธนิษฐา   มีพร้อม บช.บ. การบัญช ี       เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนา
หลักสตูรการเรยีนและ
การสอน 

16. นางสาวอรสา   กาญจนคุโณทัย บธ.บ. การจัดการทั่วไป       เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนา
หลักสตูรการเรยีนและ
การสอน 

17. นายวินัย   ศักดิ์สิน ปวส. ประติมากรรม   หัวหน้างานสื่อการเรียน
การสอน 

18. นางสาววัชราภรณ ์ สุขประเสริฐ ปวส. สาขาวิชาการบญัช ี       เจ้าหน้าท่ีงานผลิตผล 
การค้า และการประกอบ
ธุรกิจ 

19. นางสาวปาเจรา   เชียงรส ปวส. สาขาวิชาการบญัช ี       เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ
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ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
20. นายสรุชาต ิ  คงคุต 
  

ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟิก       เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ
  

21. นางสาวนุชนาฏ   แตงคง ปวส. สาขาวิชาการบญัช ี       เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 
  

22. นายจักรพงศ ์  ทองเขื่อน ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ       เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมลู 
  

23. นางสาววัลลภา   อยู่ไสว ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ       เจ้าหน้าท่ีงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

24. นายพัฒนะ  จุ๊ถาวร 
  

ศ.บ. ช่างทองหลวง       เจ้าหน้าท่ีงานผลิตผล 
การค้า และการประกอบ
ธุรกิจ 

25. นางสาวอรพรรณ   ทาป้อง ค.บ. ภาษาอังกฤษ       เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน 

26. นางสาวศลิษา   เชาว์โคกสูง ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ       เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
  

27. นางสาวสุนทร ี พิชัยศิร ิ
  

ปวช. การบัญช ี         เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 

28. นางอ าภา   ศิริวรฉัตร 
  

มัธยมศึกษาปีท่ี 3       ภารโรง 

29. นายอ าพล   เอี่ยมพล ู 
  

มัธยมศึกษาปีท่ี 6       เจ้าหน้าท่ีงานอาคาร
สถานท่ี 

30. นางนุชรี   สมัครกิจ 
  

ประถมศึกษาปีท่ี 6       ภารโรง 
  

31. นางวิลัย   สุขประเสริฐ 
  

มัธยมศึกษาปีท่ี 3       ภารโรง 
  

32. นางสวย   แดงวิเศษ 
  

มัธยมศึกษาปีท่ี 3       ภารโรง 
  

33. นายบุญเสริม   ด้วงโสน มัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภารโรง 

34. นางสาวชุติมา  สวัสดหีน ู มัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภารโรง 

35. นายเพทาย   บุญดี มัธยมศึกษาปีท่ี 6   พนักงานขับรถ 

36. นายเลิศ   สดชื่น ประถมศึกษาปีท่ี 6   ภารโรง 
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7. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษำ 
7.1 จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำ ปัจจุบัน 

ปีกำรศึกษำ 2558  (ปีปัจจุบัน)  

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 
  

รวมท้ังสิ้น 1,339 คน 

   
หน่วย : คน 

  ภำคเรียนที่ 2/2558(ปีปัจจบุัน)   

ประเภทวิชำ/สำขำ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
รวม

ทั้งสิ้น 

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

รวมท้ังสิ้น 550 292 232 1,074 149 78 227 20 18 38 1,339 

1. ประเภทวิชำ ศิลปกรรม                       

 - สำขำวิชำ/งำนช่ำงทองหลวง 53 22 31 106 31 14 45 20 18 38 189 

 - สำขำวิชำ/งำนเคร่ืองประดับอัญมณี 497 270 201 968 118 64 182       1,150 

                        
                        

                        

                        
 
                        

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้ ทั้งปีกำรศึกษำ (2558) รวมท้ังสิ้น   คน 
     

   2.1 หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ........-........ คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ........-...... คน 2.3 
หลักสูตร 
ปชด. .......-....... คน 

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชำชีพ (แกนมัธยม) .......-......... คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ......-........ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ .......-........ คน 
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7.2 เป้ำหมำยจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2559  (ปีต่อไป)  

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 
  

รวมท้ังสิ้น 1,541 คน 

   
หน่วย : คน 

  ภำคเรียนที่ 1/2559(ปีต่อไป)   

ประเภทวิชำ/สำขำ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมท้ังสิ้น 

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

รวมท้ังสิ้น 380 550 292 1,222 130 149 279 20 20 40 1,541 

1. ประเภทวิชำศิลปกรรม                       

 - สำขำวิชำ/งำนช่ำงทองหลวง 80 53 22 155 40 31 71   20 20 246 

 - สำขำวิชำ/งำนเคร่ืองประดับอัญมณี 300 497 270 1,067 50 118 168 20   20 1,255 
 - สำขำวิชำ/งำนกำรจัดกำรธุรกจิ
เคร่ืองประดับอัญมณี         40   40       40 
                        

                        

                        
                        

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้ ทั้งปีกำรศึกษำ (2558) รวมท้ังสิ้น   คน 
        2.1 หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น .......-....... คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น .......-....... คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ......-....... คน 

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชำชีพ (แกนมัธยม) .......-...... คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ......-........ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ .......-...... คน 
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ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
วิทยำลัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

3.1 สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน ปีที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558) 

           
หน่วย: บำท 

 

รำยกำรค่ำใชจ้่ำย/รำยจ่ำยตำม
งบประมำณ 

ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีที่ผ่ำนมำ ผลผลิต/โครงกำร (ปี 2559) ผลผลิต/โครงกำร 

รวมท้ังสิ้นเป็น
เงิน 

ผลผลิต โครงกำร 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
สิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต ์
วิจัยสร้ำง
องค์ควำมรู ้

รวม 

1. โครงกำร
ของฝ่ำย
วิชำกำร 

2. โครงกำร
ของฝ่ำย
พัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ 

3. 
โครงกำร

ฝ่ำย
ทรัพยำกร 

4. โครงกำร
แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

5. โครงกำร
ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง รวมท้ังสิ้น 

  
   
6,881,615.24  

   
22,956,711.21  

                 
-    

       
29,428.22  

                 
-    

  
29,867,754.67  

  
1,399,973.16  

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

     
1,399,973.16  

  
31,267,727.83  

 - งบบุคลากร 
   
1,841,018.32        

                 
-    

    
1,841,018.32                

 - งบด าเนินงาน 
   
1,799,038.36  

     
1,947,303.43      

                 
-    

    
3,746,341.79                

 - งบด าเนินงานอ่ืนๆ   
                   
-        

                 
-                      -    

  
1,399,973.16              

 - งบลงทุน 
   
2,055,000.00  

     
8,749,200.00      

                 
-    

  
10,804,200.00                

 - งบเงินอุดหนุน   
     
9,932,041.52    

       
29,428.22  

                 
-    

    
9,961,469.74                

 - งบรายจ่ายอื่นๆ 
   
1,186,558.56  

     
1,645,400.91      

                 
-    

    
2,831,959.47                

   โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา             

     
104,970.00              
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รำยกำรค่ำใชจ้่ำย/รำยจ่ำยตำม
งบประมำณ 

ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีที่ผ่ำนมำ ผลผลิต/โครงกำร (ปี 2559) ผลผลิต/โครงกำร 
รวมท้ังสิ้นเป็น

เงิน 

ผลผลิต โครงกำร 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
สิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต ์
วิจัยสร้ำง
องค์ควำมรู ้

รวม 

1. โครงกำร
ของฝ่ำย
วิชำกำร 

2. โครงกำร
ของฝ่ำย
พัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ 

3. 
โครงกำร

ฝ่ำย
ทรัพยำกร 

4. โครงกำร
แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

5. โครงกำร
ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง รวมท้ังสิ้น 

   โครงการขยายโอกาศทาง
การศึกษาวิชาชีพและ
พัฒนาการจัดหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อพัฒนาอาชพีประชาชน                     

    
533,403.43      

   โครงการส่งเสริมการค้า 
คลองผดุงกรุงเกษม                   

     
19,944.80        

   โครงการยกระดับคุณภาพ
การจัดอาชวีศึกษาทวภิาคี             

      
19,282.03              

   โครงการเร่งประสิทธิภาพ
การสอนครูอาชีวศึกษา 

     
162,400.00                          

   โครงการาการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาตาม
รอยพระยุคคลบาท               

    
141,258.30            

   โครงการขยายบทบาทศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fit it 
center)               

    
205,300.00            

  โครงการหารายได้ระหวา่งเรียน
ของนกัเรียน นักศึกษาทีย่ากจน             

      
75,000.00              

   โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรา้ง
คุณภาพชีวติครู คณาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที ่3             

  
1,043,703.91              

  การประกันคุณภาพการศึกษา 
              

     
14,080.00            

   โครงการลดปัญหาการออก
กลางคัน               

     
65,920.00            
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รำยกำรค่ำใชจ้่ำย/รำยจ่ำยตำม
งบประมำณ 

ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีที่ผ่ำนมำ ผลผลิต/โครงกำร (ปี 2559) ผลผลิต/โครงกำร 
รวมท้ังสิ้นเป็น

เงิน 

ผลผลิต โครงกำร 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
สิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต ์
วิจัยสร้ำง
องค์ควำมรู ้

รวม 

1. โครงกำร
ของฝ่ำย
วิชำกำร 

2. โครงกำร
ของฝ่ำย
พัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ 

3. 
โครงกำร

ฝ่ำย
ทรัพยำกร 

4. โครงกำร
แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

5. โครงกำร
ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง รวมท้ังสิ้น 

   โครงการาการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาตาม
รอยพระยุคคลบาท               

    
118,438.00            

   โครงการศูนย์ช านาญวิชาชีพ
เฉพาะทาง             

     
214,917.00              

   โครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน   

       
113,342.00                        

 - งบค่าอุปกรณ์
นักศึกษา   

       
540,000.00      

                 
-    

      
540,000.00                

 - งบสนับสนุนอื่นๆ   
       
142,765.35      

                 
-    

      
142,765.35                
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ส่วนที่ 3 

3.2 ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 (ปีต่อไป) 
วิทยำลัย กาญจนาภิเษวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

 1. ประมำณกำรรำยรับ       47,447,927.86 บำท 
ก.เงินรำยได้ (บกศ.) ยกมำ     9,247,769.86 บำท   
  - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 6,247,769.86 บาท       
  - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 3,000,000.00 บาท       
ข. เงินงบประมำณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ที่คำดว่ำจะได้รับ     38,200,158.00 บำท   
 งบบุคลากร 9,281,258.00 บาท       
 งบด าเนินงาน 3,748,000.00 บาท       
 งบลงทุน 9,547,100.00 บาท       
 งบเงินอุดหนุน 11,633,000.00 บาท       
 งบรายจ่ายอื่น 3,990,800.00 บาท       
          
2. ประมำณกำรรำยจ่ำย        46,074,845.00  บาท 
 งบบุคลำกร     14,681,738.00 บำท   
  - เงินเดือนข้าราชการ   6,621,650.00 บาท     
  - เงินวิทยฐานะ   453,600.00 บาท     
  - เงินประจ าต าแหน่ง   - บาท     
  - ค่าตอบแทนรายเดือนช้าราชการ   201,600.00 บาท     
  - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า   - บาท     
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ส่วนที่ 3 

3.2 ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 (ปีต่อไป) 
วิทยำลัย กาญจนาภิเษวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

 
 

 - เงินเดือนพนักงานราชการ 
  

2,004,408.00 บาท   
  

 
 - เงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานราชการ 

  
- บาท   

  
 

 - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
  

3,898,080.00 บาท   
  

 
 - ค่าจ้างครูพิเศษสอนรายชั่วโมง 

  
1,502,400.00 บาท   

  
 

งบด ำเนินงำน 
  

  9,543,363.00 บำท 
  

 
 - ค่าตอบแทน 

  
2,610,400.00 บาท   

  
 

 - ค่าใช้สอย 
  

2,006,136.00 บาท   
  

 
 - ค่าวัสดุ 

  
3,166,827.00 บาท   

  
 

 - ค่าสาธารณูปโภค 
  

1,760,000.00 บาท   
  

 
งบลงทุน 

  
  9,547,100.00 บำท 

  
 

 - งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  

360,000.00 บาท   
  

 
 - งบครุภัณฑ์ 

  
9,187,100.00 บาท   

  
 

งบเงินอุดหนุน 
  

  4,801,900.00 บำท 
  

 
 - งบวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

  
30,000.00 บาท   

  

 

 - งบการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  

4,771,900.00 บาท   
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ส่วนที่ 3 

3.2 ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 (ปีต่อไป) 
วิทยำลัย กาญจนาภิเษวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

 
 

งบรำยจ่ำยอ่ืนๆ     3,990,800.00 บำท 
  

 
 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา   

    105,000.00  บาท 

    

 

 - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนา
คุณภาพการจัดหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพ
ประชาชน 

  

    541,000.00  บาท 

    
 

 - โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 
  

     20,000.00  บาท 
    

 
 - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 

  
    170,000.00  บาท 

    

 

 - โครงการการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตาม
รอยพระยุคลบาท 

  

    140,000.00  บาท 

    

 

 - โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it 
center) 

  

    200,000.00  บาท 

    

 

 - โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา
ที่ยากจน 

  

     75,000.00  บาท 

    

 

 - โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

  

  1,000,000.00  บาท 

    
 

 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
  

     70,000.00  บาท 
    

 
 - โครงการศูนย์ความช านาญวิชาชีพเฉพาะทาง 

  
    215,000.00  บาท 

    35 
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ส่วนที่ 3 

3.2 ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 (ปีต่อไป) 
วิทยำลัย กาญจนาภิเษวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

 

 

 - โครงการจัดหาบุคลาการสนับสนุนเพื่อคืนครูให้
นักเรียน   

    117,000.00  บาท 

    

 

 - โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา
ตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพ
และการท่องเที่ยว ปิโตรเลียม อัญมณีฯ (กรอ.อศ.)   

  1,337,800.00  บาท 

    

 
โครงกำร 

    
   3,309,944.00  บำท 

  
 

 - ฝ่ำยวิชำกำร 
  

 1,374,844.00  บาท 

    

 

    -โครงการสานฝันการมีงานท าด้วยการจดัการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี

  
    270,000.00  

บาท 

    

 

    -โครงการเตรยีมความพร้อมสอบ V-NET (Vocational 
National Education Test) ประจ าปีการศึกษา 2558 

  
     20,000.00  

บาท 

    

 

   -โครงการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพประจ าปีการศึกษา 
2558 (ปีงบประมาณ 2559) 

  
     80,000.00  

บาท 

    

 

   -กิจกรรมสรา้งความคุ้ยเคยสาขาวิชาช่างทองหลวง ปีการศึกษา 
2559 

  
     30,000.00  

บาท 

    

 

   -โครงการสอบประเมินผลสิ้นสดุหลักสูตร (Final) ประจ าปี
การศึกษา 2558  (ปีงบประมาณ 2559) 

  
     10,000.00  

บาท 

    

 

   -โครงการสอบประเมินผลครึ่งหลักสูตร (Interin) ประจ าปี
การศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2559) 

  
     10,000.00  

บาท 

    

 

   -โครงการเชิงปฏิบัติการทดสอบ Pre-V-Net ประจ าปี
การศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559) 

  
               -    

บาท 

    
     

 
    36 

 



37 
 

ส่วนที่ 3 

3.2 ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 (ปีต่อไป) 
วิทยำลัย กาญจนาภิเษวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

 

 

   -โครงการจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ห้องเรยีนปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ (2209) 

  

499,625.00 บาท 

     -โครงการจดัหาครภุัณฑ์ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (2209)   183,719.00 บาท     

 

   -โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียนปฏบิัติงานศิลปกรรม (ช้ัน 
4 ห้อง 2406) 

  

130,000.00 บาท 

    
 

   -โครงการปรับปรุงห้องอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี   3,500.00 บาท 
        -โครงการจัดซื้อครุภณัฑ ์และอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบสื่อการ

เรียนการสอน   
38,000.00 บาท 

    
    -โครงการปรับปรุงห้องหนังสืออ้างอิงช้ัน 3 อาคารวิทยบริการ

และห้องสมุด 
  

100,000.00 บาท 

      - ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
  

941,100.00 บำท 
        -โครงการจัดท าบัตรนักเรยีน-นักศึกษากาญจนาภเิษกวิทยาลัย 

ช่างทองหลวง 
  

33,000.00 บาท 

        -โครงการซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์การบริการขั้น
พื้นฐาน 

  

345,000.00 บาท 

        -โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 

  
80,000.00 บาท 

        -โครงการจัดสร้างห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือคนสวน 

  
34,300.00 บาท 

        -โครงการติดตั้งเครื่องประดับอากาศห้องรองผู้อ านวยการ 

  
28,000.00 บาท 

        -โครงการติดตั้งถังน้ าดืม่ และซงิค์อ่างล้างมือส าหรับตึกอาคาร
เรียนและอาคารปฏิบตัิการ 2 

  

45,000.00 บาท 

        -โครงการจัดหาครุภณัฑ์งานบรหิารทั่วไป 

  
28,500.00 บาท 

        -โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2559 

  
100,000.00 บาท 
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ส่วนที่ 3 

3.2 ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 (ปีต่อไป) 
วิทยำลัย กาญจนาภิเษวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

 

 

   -โครงการอบรมประชุมสมัมนาและศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนา
บุคลากร 

  

218,000.00 บาท 

    
 

   -โครงการฝึกอบรมการบริหารงานพัสดุและการปฏิบัติงานพัสดุ 

  
29,300.00 บาท 

    
 

 - ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
  

515,000.00 บำท 
    

 

   -โครงการจัดซื้อวัสดุงานการค้า 

  
30,000.00 บาท 

    

 

   -โครงการจัดปรับปรุงห้องานส่งเสรมิผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

  

430,000.00 บาท 

    

 

   -โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดหอ้งงานการค้า (ใน
พระบรมมหาราชวัง) 

  

30,000.00 บาท 

    
 

   -โครงการจัดซื้อวัสดุจัดท าบรรจภุัณฑ์งานซ่อมสรา้ง 

  
25,000.00 บาท 

    
 

 - ภำควิชำช่ำงทองหลวง 
  

479,000.00 บำท 
    

 

   -โครงการเตรยีมสอบประจ าปีการศึกษา 2558 

  
15,000.00 บาท 

    
 

   - โครงการฝึกงานและนเิทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 3  

  
20,000.00 บาท 

    
 

   - โครงการจดัแสดงผลงานศลิปนิพนธ์ 

  
40,000.00 บาท 

    

 

   - โครงการทัศนศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 

  

30,000.00 บาท 

    
 

   - โครงการวันแม่แห่งชาติ 

  
- บาท 

    
 

   - โครงการปฐมนิเทนักศึกษาใหม่ 

  
- บาท 

    
 

   -โครงการตรวจสุขภาพประจ าป ีประจ าปีการศึกษา 2559 

  
- บาท 

    

 

   - โครงการจดันิทรรศการ Bangkok Gems & Jewelry Fair 
ครั้งท่ี 1 

  

25,000.00 บาท 
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ส่วนที่ 3 

3.2 ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 (ปีต่อไป) 
วิทยำลัย กาญจนาภิเษวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

 

 

   - โครงการจดันิทรรศการ Bangkok Gems & Jewelry Fair 
ครั้งท่ี 2 

  

25,000.00 บาท 

    
 

   - โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ

  
- บาท 

    
 

   - โครงการไหว้ครู มจพ. 

  
- บาท 

    
 

   - โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 

  
30,000.00 บาท 

    
 

   - โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 

  
- บาท 

    

 

   - โครงการจดัแสดงความยินดีกบับัณฑิตใหม ่ประจ าปี
การศึกษา 2558 

  

20,000.00 บาท 

    

 

   - โครงการเสรมิสร้างทักษะวิชาชีพและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

  

35,000.00 บาท 

    
 

   - โครงการจดัท าเล่มเอกสารประกอบการสมัครเรียนประจ าปี 

  
7,000.00 บาท 

    

 

   - โครงการรายงานผลการด าเนนิงานจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีประจ าป ี

  

90,000.00 บาท 

    
 

   - โครงการกิจกรรมกีฬาส ี

  
- บาท 

    

 

   - โครงการทัศนศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

  

90,000.00 บาท 

    

 

   - โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตร ีประจ าปี
การศึกษา 2559 

  

2,000.00 บาท 

    
 

   - โครงการค่ายคุณธรรมน าชีวิต 

  
50,000.00 บาท 

     ส ำรองเพ่ือสนับสนนุงำนนโยบำย สอศ.กระทรวง พ้ืนที่     200,000 บาท   
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ส่วนที่ 3 

3.3 สรุปงบหน้ำรำยจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
วิทยำลัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

           
หน่วย: บำท 

  

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2559) ผลผลิต/โครงกำร 

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงกำร 

เงิน
รำยได ้
บกศ. ปวช. ปวส. 

อุดหนุน
ทั่วไป 

บกศ.ชทล. บกศ.ป.ตร ี รวม 

1. 
โครงกำร
ของฝ่ำย
วิชำกำร 

2.  
โครงกำร
ของฝ่ำย
พัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ 

3.  
โครงกำร
ฝ่ำย

ทรัพยำกร 

4. 
โครงกำร
แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

5. 
โครงกำร
ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

รวมทั้งสิ้น 

 2,684,578 ,234,800 1,919,720 1,016,344 3,625,803 43,481,245 691,500 - 908,100 515,000 479,000 2,593,600 - 46,074,845 
1.งบบุคลากร 9,281,258 - 3,142,680 180,000 2,077,800 14,681,738 - - - - - - - 14,681,738 

- เงินเดือนข้าราชการ 6,621,650 - - - - 6,621,650        6,621,650 

- เงินวิทยฐานะ 453,600 - - - - 453,600        453,600 

- เงินประจ าต าแหน่ง - - - - - -        - 

- ค่าตอบแทนรายเดือนชา้
ราชการ 

201,600 - - - - 201,600        201,600 

- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า - - - - - -        - 

- เงินเดือนพนักงานราชการ 2,004,408 - - - - 2,004,408        2,004,408 

- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงาน
ราชการ 

- - - - - -        - 

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว   3,142,680 180,000 575,400 3,898,080        3,898,080 

- ค่าจ้างครูพิเศษสอนรายชั่วโมง - - - - 1,502,400 1,502,400        1,502,400 
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รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2559) ผลผลิต/โครงกำร รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงกำร 

เงิน
รำยได ้
บกศ. ปวช. ปวส. 

อุดหนุน
ทั่วไป 

บกศ.ชทล. บกศ.ป.ตร ี รวม 

1. 
โครงกำร
ของฝ่ำย
วิชำกำร 

2.  
โครงกำร
ของฝ่ำย
พัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ 

3.  
โครงกำร
ฝ่ำย

ทรัพยำกร 

4. 
โครงกำร
แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

5. 
โครงกำร
ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

รวมทั้งสิ้น 

2 .งบด าเนินงาน 2,680,220 1,420,000 3,775,140 120,000 1,548,003 9,543,363 - - - - - - - 9,543,363 

2.1 ค่าตอบแทน 1,000,000 200,000 638,000 20,000 752,400 2,610,400 - - - - - - - 2,610,400 

ค่าอาหารท างานเงิน
ค่าตอบแทนนอกเวลา 

- - 80,000 - - 80,000        80,000 

ค่าสอนเกินภาระงาน 1,000,000 200,000 - - 662,400 1,862,400        1,862,400 

ค่าสอนเทียบโอนประสบการณ์ - - - - - -        - 

ค่าตอบแทนนักเรียนปฏิบัติงาน - - - - - -        - 

ค่าครองชีพชั่วคราว - - 558,000 20,000 90,000 668,000        668,000 

2.2 ค่าใชส้อย 780,220 260,000 787,140 100,000 78,776 2,006,136 - - - - - - - 2,006,136 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 30,000 150,000 100,000 50,000 50,000 380,000        380,000 

ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย 

384,000 - - - - 384,000        384,000 

ค่าจ้างเหมาบริการ 186,000 - - - - 186,000        186,000 

ค่าจ้างเหมาทั่วไป 30,000 20,000 200,000   250,000         

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 30,000 20,000 30,000 20,000 - 100,000        100,000 

-โครงการจดัซ่อมครุภณัฑ์ และ
อุปกรณ์งานสือ่การเรียนการสอน 

      59,000        

ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง 20,000 10,000 250,000 20,000 - 300,000        300,000 
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รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2559) ผลผลิต/โครงกำร รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงกำร 

เงิน
รำยได ้
บกศ. ปวช. ปวส. 

อุดหนุน
ทั่วไป 

บกศ.ชทล. บกศ.ป.ตร ี รวม 

1. 
โครงกำร
ของฝ่ำย
วิชำกำร 

2.  
โครงกำร
ของฝ่ำย
พัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ 

3.  
โครงกำร
ฝ่ำย

ทรัพยำกร 

4. 
โครงกำร
แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

5. 
โครงกำร
ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและ
ขนส่ง 

- 60,000 50,000 10,000 - 120,000        120,000 

ค่าเงินสมบทประกันสังคม 100,220 - 157,140 - 28,776 286,136        286,136 

2.3 ค่าวัสดุ 900,000 360,000 1,190,000 - 716,827 3,166,827 - - - - - - - 3,166,827 

วัสดุส านักงาน 20,000 200,000 250,000 - 50,000 520,000        520,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - - 300,000 - 10,000 310,000        310,000 

วัสดุงานอาคารสถานที ่ - - 300,000 - - 300,000        300,000 

-โครงการปรับภูมิทัศน ์         95,000      

วัสดุการศึกษาสาขางาน ชทล. 700,000 120,000 290,000 - 656,827 1,766,827        1,766,827 

วัสดุการศึกษาสาขางาน คอ. - - - - - -        - 

วัสดุการศึกษาแผนกวิชาสามัญฯ 180,000 40,000 - - - 220,000        220,000 

วัสดุหนังสือวารสารและต ารา - - 50,000 - - 50,000        50,000 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า) - 600,000 1,160,000 - - 1,760,000 - - - - - - - 1,760,000 

ค่าโทรศัพท์ - - 50,000 - - 50,000        50,000 

ค่าน้ าประปา - 300,000 80,000 - - 380,000        380,000 

ค่าไฟฟ้า - 300,000 1,000,000 - - 1,300,000        1,300,000 

ค่าไปรษณีย์ - - 30,000 - - 30,000        30,000 
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รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2559) ผลผลิต/โครงกำร รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงกำร 

เงิน
รำยได ้
บกศ. ปวช. ปวส. 

อุดหนุน
ทั่วไป 

บกศ.ชทล. บกศ.ป.ตร ี รวม 

1. 
โครงกำร
ของฝ่ำย
วิชำกำร 

2.  
โครงกำร
ของฝ่ำย
พัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ 

3.  
โครงกำร
ฝ่ำย

ทรัพยำกร 

4. 
โครงกำร
แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

5. 
โครงกำร
ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

รวมทั้งสิ้น 

3. งบลงทุน 9,547,100 - - - - 9,547,100 - - - - - - - 9,547,100 

3.1 ค่าครภุัณฑ์ 360,000 - - - - 360,000        360,000 

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,187,100 - - - - 9,187,100        9,187,100 

อาคารอเนกประสงค์ 5,406,500 - - - - 5,406,500        5,406,500 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต 3,531,600 - - - - 3,531,600        3,531,600 

ปรับปรุงป้อมยามและภูมิทัศน ์ 249,000 - - - - 249,000        249,000 

4. งบเงินอุดหนุน - - 4,801,900 - - 4,801,900 - - - - - - - 4,801,900 

4.1 อุดหนุนวิจยั/สิ่งประดิษฐ์   30,000   30,000        30,000 

4.2 อุดหนุนโครงการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนบุาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  4,771,900   4,771,900        4,771,900 

ค่าหนังสือ   2,180,000            

- โครงการจัดซ้ือสื่อสารนิเทศ
ประเภทสิ่งตีพิมพ์-สิ่งไม่ตีพิมพ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

      32,400        

ค่าอุปกรณ์   500,000            

ค่าเครื่องแบบ   1,060,000            

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   1,031,900            
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รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2559) ผลผลิต/โครงกำร รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงกำร 

เงิน
รำยได ้
บกศ. ปวช. ปวส. 

อุดหนุน
ทั่วไป 

บกศ.ชทล. บกศ.ป.ตร ี รวม 

1. 
โครงกำร
ของฝ่ำย
วิชำกำร 

2.  
โครงกำร
ของฝ่ำย
พัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ 

3.  
โครงกำร
ฝ่ำย

ทรัพยำกร 

4. 
โครงกำร
แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

5. 
โครงกำร
ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

รวมทั้งสิ้น 

-โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนา
สุนทรียภาพให้นกัเรียน 
นักศึกษา 

      2,800        

-โครงการสร้างสรรค์ผนังก าแพง 
คุณธรรม 12 ประการ 

      10,000        

-โครงการวันรับพระราชทาน
ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

        27,100      

-โครงการมอบประกาศนียบัตร
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

        22,000      

6.4 ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน 
นักศึกษา 

- - - - - - - 970,000 - - - - 
 

-  

5. งบรายจ่ายอื่นๆ 1,176,000 2,814,800 - - - 3,990,800 - - - - - - - 3,990,800 

5.1โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

105,000 - - - - 105,000        105,000 

5.2โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพและพัฒนา
คุณภาพการจัดหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อพัมนาอาชีพประชาชน 

541,000 - - - - 541,000        541,000 

5.3โครงการยกระดับคุณภาพ
การจัดอาชวีศึกษาทวภิาคี 

20,000 - - - - 20,000        20,000 

44 
 

 



45 
 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2559) ผลผลิต/โครงกำร รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงกำร 

เงิน
รำยได ้
บกศ. ปวช. ปวส. 

อุดหนุน
ทั่วไป 

บกศ.ชทล. บกศ.ป.ตร ี รวม 

1. 
โครงกำร
ของฝ่ำย
วิชำกำร 

2.  
โครงกำร
ของฝ่ำย
พัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ 

3.  
โครงกำร
ฝ่ำย

ทรัพยำกร 

4. 
โครงกำร
แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

5. 
โครงกำร
ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

รวมทั้งสิ้น 

5.4โครงการเร่งประสิทธิภาพ
การสอนครูอาชีวศึกษา 

170,000 - - - - 170,000        170,000 

5.5โครงการการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาตาม
รอยพระยุคลบาท 

140,000 - - - - 140,000        140,000 

5.6โครงการขยายบทบาทศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
center) 

200,000 - - - - 200,000        200,000 

5.7โครงการหารายได้ระหวา่ง
เรียนของนักเรียน นักศึกษาที่
ยากจน 

- 75,000 - - - 75,000        75,000 

5.8โครงการผลิต พัฒนา 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู
คณาจารย์และบุคลากรทง
การศึกษา 

- 1,000,000 - - - 1,000,000        1,000,000 

5.9โครงการลดปัญหาการออก
กลางคัน 

- 70,000 - - - 70,000        70,000 

5.10โครงการศูนย์ความช านาญ
วิชาชีพเฉพาะทาง 

- 215,000 - - - 215,000        215,000 

5.11โครงการจัดหาบุคลาการ
สนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 

- 117,000 - - - 117,000        117,000 
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รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2559) ผลผลิต/โครงกำร รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงกำร 

เงิน
รำยได ้
บกศ. ปวช. ปวส. 

อุดหนุน
ทั่วไป 

บกศ.ชทล. บกศ.ป.ตร ี รวม 

1. 
โครงกำร
ของฝ่ำย
วิชำกำร 

2.  
โครงกำร
ของฝ่ำย
พัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ 

3.  
โครงกำร
ฝ่ำย

ทรัพยำกร 

4. 
โครงกำร
แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

5. 
โครงกำร
ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

รวมทั้งสิ้น 

5.12โครงการความร่วมมือผลิต
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษา
ตอบสนองภาคการผลิตและ
บริการในสาขาบรกิารสุขภาพ
และการท่องเท่ียว ปิโตรเลียม 
อัญมณีฯ (กรอ.อศ.) 

- 1,337,800 - - - 1,337,800        1,337,800 

- โครงการการลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) ประจ าปี
การศึกษา 2559 

      70,000        

-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ท าแผนฝึกหลักสูตร
ประกาศนียบัตร และ
ประกาศนียบัตรวิชาฃีพชั้นสูง 
ในการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

      267,800        

-โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูฝึกวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ประจ าปกีาณ
ศึกษา 2559 ตามกรอบแนว
ทางการพัฒนาก าลังคนกลุ่มราย
อาชีพ ชอ้ที่ 6 พัฒนาครู
ประจ าการ/ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 

      800,000        
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รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2559) ผลผลิต/โครงกำร รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงกำร 

เงิน
รำยได ้
บกศ. ปวช. ปวส. 

อุดหนุน
ทั่วไป 

บกศ.ชทล. บกศ.ป.ตร ี รวม 

1. 
โครงกำร
ของฝ่ำย
วิชำกำร 

2.  
โครงกำร
ของฝ่ำย
พัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ 

3.  
โครงกำร
ฝ่ำย

ทรัพยำกร 

4. 
โครงกำร
แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

5. 
โครงกำร
ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

รวมทั้งสิ้น 

-โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์
ครูประจ าการในสถาน
ประกอบการหรือแหล่ง
วิทยาการด้านงานชา่งทองหลวง
และงานเครื่องประดับอัญมณี 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 ตาม
กรอบแนวการพัฒนาก าลังคน
รายกลุ่มอาชีพ ข้อที่ 6 พัฒนา
ครูประจ าการ/ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 

      200,000        

6.โครงการ - - - 716,344 - 716,344 691,500 - 908,100 515,000 479,000 2,593,600 - 3,309,944 

6.1 ฝ่ายวิชาการ - - - 683,344 - 683,344 691,500 - - - - 691,500 - 1,374,844 

-โครงการสานฝันการมีงานท า
ด้วยการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

      270,000        

-โครงการเตรียมความพร้อม
สอบ V-NET (Vocational 
National Education Test) 
ประจ าปกีารศึกษา 2558 

      20,000        

-โครงการสอบประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพประจ าปี
การศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 
2559) 

      80,000        
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รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2559) ผลผลิต/โครงกำร รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงกำร 

เงิน
รำยได ้
บกศ. ปวช. ปวส. 

อุดหนุน
ทั่วไป 

บกศ.ชทล. บกศ.ป.ตร ี รวม 

1. 
โครงกำร
ของฝ่ำย
วิชำกำร 

2.  
โครงกำร
ของฝ่ำย
พัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ 

3.  
โครงกำร
ฝ่ำย

ทรัพยำกร 

4. 
โครงกำร
แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

5. 
โครงกำร
ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

รวมทั้งสิ้น 

-กิจกรรมสร้างความคุ้ยเคย
สาขาวิชาช่างทองหลวง ปี
การศึกษา 2559 

      30,000        

-โครงการสอบประเมินผลส้ินสุด
หลักสูตร (Final) ประจ าปี
การศึกษา 2558  
(ปีงบประมาณ 2559) 

      10,000        

-โครงการสอบประเมินผลครึ่ง
หลักสูตร (Interin) ประจ าปี
การศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 
2559) 

      10,000        

-โครงการเชิงปฏิบัติการทดสอบ 
Pre-V-Net ประจ าปกีารศึกษา 
2558 (ปีงบประมาณ 2559) 

      -        

-โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ห้องเรียน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (2209) 

   499,625   -        

-โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ห้องเรียนปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (2209) 

   183,719           

-โครงการจัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ใน
ห้องเรียนปฏิบัติงานศิลปกรรม 
(ชั้น 4 ห้อง 2406) 

      130,000        
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รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2559) ผลผลิต/โครงกำร รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงกำร 

เงิน
รำยได ้
บกศ. ปวช. ปวส. 

อุดหนุน
ทั่วไป 

บกศ.ชทล. บกศ.ป.ตร ี รวม 

1. 
โครงกำร
ของฝ่ำย
วิชำกำร 

2.  
โครงกำร
ของฝ่ำย
พัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ 

3.  
โครงกำร
ฝ่ำย

ทรัพยำกร 

4. 
โครงกำร
แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

5. 
โครงกำร
ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

รวมทั้งสิ้น 

-โครงการปรับปรุงห้อง
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

      3,500        

-โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบสื่อการ
เรียนการสอน 

      38,000        

-โครงการปรับปรุงห้องหนังสือ
อ้างอิงชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
และห้องสมุด 

      100,000        

6.2 ฝ่ายบริหารทรัพยากร - - - 33,000 - 33,000 - - 908,100 - - 908,100 - 941,100 

-โครงการจัดท าบัตรนักเรียน-
นักศึกษากาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย ช่างทองหลวง 

   33,000     -      

-โครงการซ่อมบ ารุงอาคาร
สถานที่ วัสดุอปุกรณ์การบรกิาร
ขั้นพื้นฐาน 

        345,000      

-โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ 

        80,000      

-โครงการจัดสร้างห้องเก็บ
อุปกรณ์เครื่องมือคนสวน 

        34,300      

-โครงการตดิตั้งเครื่องประดับ
อากาศหอ้งรองผู้อ านวยการ 

        28,000      
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รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2559) ผลผลิต/โครงกำร รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงกำร 

เงิน
รำยได ้
บกศ. ปวช. ปวส. 

อุดหนุน
ทั่วไป 

บกศ.ชทล. บกศ.ป.ตร ี รวม 

1. 
โครงกำร
ของฝ่ำย
วิชำกำร 

2.  
โครงกำร
ของฝ่ำย
พัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ 

3.  
โครงกำร
ฝ่ำย

ทรัพยำกร 

4. 
โครงกำร
แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

5. 
โครงกำร
ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

รวมทั้งสิ้น 

-โครงการติดตั้งถังน้ าดื่ม และซิงค์
อ่างล้างมือส าหรับตึกนักเรียน
และอาคารปฏิบัติการ 2 

        45,000      

-โครงการจัดหาครุภัณฑ์งาน
บริหารทั่วไป 

        28,500      

-โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธว์ิทยาลัยฯ 
ปีงบประมาณ 2559 

        100,000      

-โครงการอบรมบุคลากร OD 
ศึกษาดูงาน 

        218,000      

-โครงการฝกึอบรมการ
บริหารงานพัสดุและการ
ปฏิบัติงานพัสด ุ

        29,300      

6.3 ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

- - - - - - - - - 515,000 - 515,000 - 515,000 

-โครงการจัดซ้ือวัสดุงานการค้า          30,000     

-โครงการจัดปรับปรุงห้องาน
ส่งเสริมผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

         430,000     

-โครงการตดิตั้งกล้องวงจรปิด
ห้องงานการค้า (ใน
พระบรมมหาราชวัง) 

         30,000     
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รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2559) ผลผลิต/โครงกำร รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงกำร 

เงิน
รำยได ้
บกศ. ปวช. ปวส. 

อุดหนุน
ทั่วไป 

บกศ.ชทล. บกศ.ป.ตร ี รวม 

1. 
โครงกำร
ของฝ่ำย
วิชำกำร 

2.  
โครงกำร
ของฝ่ำย
พัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ 

3.  
โครงกำร
ฝ่ำย

ทรัพยำกร 

4. 
โครงกำร
แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

5. 
โครงกำร
ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

รวมทั้งสิ้น 

-โครงการจัดซ้ือวัสดุจัดท าบรรจุ
ภัณฑ์ 

         25,000     

6.5 ภาควิชาชา่งทองหลวง - - - - - - - - - - 479,000 479,000 - 479,000 
-โครงการเตรียมสอบประจ าปี
การศึกษา 2558 

          15,000    

- โครงการฝึกงานและนิเทศ
นักศึกษาชั้นปีที ่3 ในช่วงปิด
ภาคเรียน 

          20,000    

- โครงการจัดแสดงผลงานศิลป
นิพนธ ์

          40,000    

- โครบงการทัศนศึกษาแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจา้
สามพระยา 

          30,000    

- โครงการวันแม่แห่งชาต ิ           -    
- โครงการปฐมนิเทนักศึกษา
ใหม่ 

          -    

-โครงการตรวจสุขภาพประจ าป ี
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

          -    

- โครงการจัดนิทรรศการ 
Bangkok Gems & Jewelry 
Fair (รอบ 1) 

          25,000    
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รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2559) ผลผลิต/โครงกำร รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงกำร 

เงิน
รำยได ้
บกศ. ปวช. ปวส. 

อุดหนุน
ทั่วไป 

บกศ.ชทล. บกศ.ป.ตร ี รวม 

1. 
โครงกำร
ของฝ่ำย
วิชำกำร 

2.  
โครงกำร
ของฝ่ำย
พัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ 

3.  
โครงกำร
ฝ่ำย

ทรัพยำกร 

4. 
โครงกำร
แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

5. 
โครงกำร
ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

รวมทั้งสิ้น 

- โครงการจัดนิทรรศการ 
Bangkok Gems & Jewelry 
Fair (รอบ 2) 

          25,000    

- โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ           -    
- โครงการไหว้ครู มจพ.           -    

- โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

          30,000    

- โครงการปัจฉิมนิเทศศึกษา           -    
- โครงการจัดแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

          20,000    

- โครงการเสริมสร้างทักษะ
วิชาชีพและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

          35,000    

- โครงการจัดท าเล่มเอกสาร
ประกอบการสมัครเรียน
ประจ าป ี

          7,000    

- โครงการรายงานผลการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีประจ าป ี

          90,000    

- โครงการกิจกรรมกีฬาส ี           -    
- โครงการทัศนศึกษาแหล่าง
ศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

          90,000    
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รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2559) ผลผลิต/โครงกำร รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงกำร 

เงิน
รำยได ้
บกศ. ปวช. ปวส. 

อุดหนุน
ทั่วไป 

บกศ.ชทล. บกศ.ป.ตร ี รวม 

1. 
โครงกำร
ของฝ่ำย
วิชำกำร 

2.  
โครงกำร
ของฝ่ำย
พัฒนำ
กิจกำร
นักเรียน
นักศึกษำ 

3.  
โครงกำร
ฝ่ำย

ทรัพยำกร 

4. 
โครงกำร
แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

5. 
โครงกำร
ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

รวมทั้งสิ้น 

- โครงการแนะแนวเพื่อ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

          2,000    

- โครงการค่ายคุณธรรมน าชีวิต           50,000    

7. ส ารองเพื่อสนับสนุนงาน
นโยบาย สอศ.กระทรวง พื้นที่ 

- - 200,000 - - 200,000 - - - - - - - 200,000 
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ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ด ำเนินงำน ตำมภำระงำนประจ ำ/โครงกำร/กิจกรรม และแผนใช้จ่ำยเงิน 

ปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2559 

กำญจนำภิเษกวิทยำลัย ช่ำงทองหลวง  จังหวัด  นครปฐม 
 

  

 

         
หน่วย : บำท 

ที่ งำน/โครงกำร/
กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ 

งบประมำณ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559 

  งบรำยจ่ำย/รำยกำร งำน/แผนก 
ที่ใช้จ่ำย 

ที่ใช ้
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเป็นเงิน 

  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
งบประมำณ   

26,278,907 744,547 2,084,691 1,079,547 1,864,547 1,046,547 809,547 932,047 1,985,547 839,547 786,547 2,532,347 1,329,546 35,175,907 

1 งำนตำมภำระงำน
ประจ ำ   

19,090,463 734,547 734,547 734,547 734,547 734,547 734,547 734,547 734,547 734,547 734,547 734,547 734,546 18,361,663 

1.1 งบด ำเนินงำน   9,543,363 734,547 734,547 734,547 734,547 734,547 734,547 734,547 734,547 734,547 734,547 734,547 734,546 8,814,563 

1.2 งบลงทุน   9,547,100                         9,547,100 

  - ค่ำครุภัณฑ์ ช่ำงทอง
หลวง 

360,000  360,000           360,000 

  - ค่ำสิ่งก่อสร้ำง อำคำร
สถำนที่ 

9,187,100   249,000   3,531,600      5,406,500 9,187,100 

                                 

2 โครงกำรตำมภำระ
งำนสถำบันกำร
อำชีวศึกษำ   

3,197,644 10,000 1,063,144 145,000 130,000 312,000 75,000 197,500 190,000 0 52,000 460,000 595,000 3,279,644 

2.1 โครงการสานฝันการมี
งานท าด้วยการ
จัดการอาชวีศึกษา
ระบบทวิภาคี 

วิชำกำร   
270,000.00  

  270,000                     270,000 
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ที่ งำน/โครงกำร/
กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ 

งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559 

  งบรำยจ่ำย/รำยกำร งำน/แผนก 
ที่ใช้จ่ำย 

ที่ใช ้
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเป็นเงิน 

2.2 โครงการเตรียมความ
พร้อมสอบ V-NET 
(Vocational 
National 
Education Test) 
ประจ าปกีารศึกษา 
2558 

วิชำกำร     
20,000.00  

      20,000                 20,000 

2.3 โครงการสอบประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ประจ าปกีารศึกษา 
2558 (ปีงบประมาณ 
2559) 

วิชำกำร     
80,000.00  

    80,000                   80,000 

2.4  กิจกรรมสร้างความ
คุ้ยเคยสาขาวิชา
ช่างทองหลวง ปี
การศึกษา 2559 

วิชำกำร     
30,000.00  

            30,000           30,000 

2.5 โครงการสอบ
ประเมินผลส้ินสุด
หลักสูตร (Final) 
ประจ าปกีารศึกษา 
2558  (ปีงบประมาณ 
2559) 

วิชำกำร     
10,000.00  

      10,000                 10,000 

2.6 โครงการสอบ
ประเมินผลครึ่ง
หลักสูตร (Interin) 
ประจ าปกีารศึกษา 
2559 (ปีงบประมาณ 
2559) 

วิชำกำร     
10,000.00  

10,000                       10,000 
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ที่ งำน/โครงกำร/
กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ 

งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559 

  งบรำยจ่ำย/รำยกำร งำน/แผนก 
ที่ใช้จ่ำย 

ที่ใช ้
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเป็นเงิน 

2.7 โครงการเชิง
ปฏิบัติการทดสอบ 
Pre-V-Net ประจ าปี
การศึกษา 2558 
(ปีงบประมาณ 2559) 

วิชำกำร                  
-    

      0                 0 

2.8 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ห้องเรียนปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (2209) 

วิชำกำร   
499,625.00  

  499,625                     499,625 

2.9 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ห้องเรียน
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (2209) 

วิชำกำร   
183,719.00  

  183,719                     183,719 

2.10 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ
เก้าอี้ในห้องเรียน
ปฏิบัติงานศิลปกรรม 
(ชั้น 4 ห้อง 2406) 

วิชำกำร   
130,000.00  

            130,000           130,000 

2.11 โครงการปรับปรุงห้อง
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

วิชำกำร       
3,500.00  

        3,500               3,500 

2.12 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
เพื่อใช้ประกอบสื่อ
การเรียนการสอน 

วิชำกำร     
38,000.00  

          38,000             38,000 

2.13 โครงการปรับปรุงห้อง
หนังสืออ้างอิงชั้น 3 
อาคารวิทยบริการ
และห้องสมุด 

วิชำกำร   
100,000.00  

              100,000         100,000 
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ที่ งำน/โครงกำร/
กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ 

งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559 

  งบรำยจ่ำย/รำยกำร งำน/แผนก 
ที่ใช้จ่ำย 

ที่ใช ้
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเป็นเงิน 

2.14 โครงการจัดท าบัตร
นักเรียน-นักศึกษา
กาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย ช่างทองหลวง 

บริหำร
ทรัพยำกร 

                 
-    

              0         0 

2.15 โครงการซ่อมบ ารุง
อาคารสถานที ่วัสดุ
อุปกรณ์การบริการขั้น
พื้นฐาน 

บริหำร
ทรัพยำกร 

  
345,000.00  

                    345,000   345,000 

2.16 โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที ่

บริหำร
ทรัพยำกร 

    
80,000.00  

                    80,000   80,000 

2.17 โครงการจัดสร้างห้อง
เก็บอุปกรณ์เครื่องมือ
คนสวน 

บริหำร
ทรัพยำกร 

    
34,300.00  

        34,300               34,300 

2.18 โครงการติดตั้ง
เครื่องประดับอากาศ
ห้องรองผู้อ านวยการ 

บริหำร
ทรัพยำกร 

    
28,000.00  

  28,000                     28,000 

2.19 โครงการติดตั้งถังน้ า
ดื่ม และซิงค์อ่างล้าง
มือส าหรับตึกนกัเรียน
และอาคารปฏิบัติการ 
2 

บริหำร
ทรัพยำกร 

    
45,000.00  

  45,000                     45,000 

2.20 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์งานบริหาร
ทั่วไป 

บริหำร
ทรัพยำกร 

    
28,500.00  

        28,500               28,500 

2.21 โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลยัฯ 
ปีงบประมาณ 2559 

บริหำร
ทรัพยำกร 

  
100,000.00  

      100,000                 100,000 
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ที่ งำน/โครงกำร/
กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ 

งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559 

  งบรำยจ่ำย/รำยกำร งำน/แผนก 
ที่ใช้จ่ำย 

ที่ใช ้
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเป็นเงิน 

2.22 โครงการอบรม
บุคลากร OD ศึกษาดู
งาน 

บริหำร
ทรัพยำกร 

  
218,000.00  

        220,700               220,700 

2.23 โครงการฝึกอบรมการ
บริหารงานพัสดุและ
การปฏิบัติงานพัสดุ 

บริหำร
ทรัพยำกร 

   29,300                     29,300 

2.24 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
งานการค้า 

แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

30,000           30,000             30,000 

2.25 โครงการจัดปรับปรุง
ห้องานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

430,000                       430,000 430,000 

2.26 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดห้องงาน
การค้า (ใน
พระบรมมหาราชวัง) 

แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

30,000             30,000           30,000 

2.27 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
จัดท าบรรจุภัณฑ์ 

แผนงำน
และควำม
ร่วมมือ 

25,000     25,000                   25,000 

2.28 โครงการเตรียมสอบ
ประจ าปกีารศึกษา 
2558 

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

15,000   7,500         7,500           15,000 

2.29 โครงการฝึกงานและ
นิเทศนักศึกษาชั้นปีที ่
3 ในช่วงปิดภาคเรียน 

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

20,000                   20,000     20,000 
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2.30 โครงการจัดแสดง
ผลงานศิลปนิพนธ์ 

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

40,000     40,000                   40,000 

ที่ งำน/โครงกำร/
กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ 

งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559 

  งบรำยจ่ำย/รำยกำร งำน/แผนก 
ที่ใช้จ่ำย 

ที่ใช ้
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเป็นเงิน 

2.31 โครงการทัศนศึกษา
แหล่งศิลปวัฒนธรรม
และพิพธิภัณฑสถาน
แห่งชาติเจ้าสามพระ
ยา 

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

30,000                   30,000     30,000 

2.32 โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

0                     0   0 

2.33 โครงการปฐมนิเท
นักศึกษาใหม ่

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

0                   0     0 

2.34 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าป ีประจ าปี
การศึกษา 2559 

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

0                   0     0 

2.35 โครงการจัด
นิทรรศการ Bangkok 
Gems & Jewelry 
Fair (รอบ 1) 

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

25,000         25,000               25,000 

2.36 โครงการจัด
นิทรรศการ Bangkok 
Gems & Jewelry 
Fair (รอบ 2) 

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

25,000                       25,000 25,000 

2.37 โครงการวันพ่อ
แห่งชาติ 

ภำควิชำ
ช่ำงทอง

0     0                   0 
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หลวง 

2.38 โครงการไหว้ครู มจพ. ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

0                     0   0 

2.39 โครงการศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

30,000                       30,000 30,000 

 

ที่ งำน/โครงกำร/
กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ 

งบประมำณ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559 

  งบรำยจ่ำย/รำยกำร งำน/แผนก 
ที่ใช้จ่ำย 

ที่ใช ้
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเป็นเงิน 

2.40 โครงการปัจฉิมนิเทศ
ศึกษา 

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

0                       0 0 

2.41 โครงการจัดแสดง
ความยินดีกบับัณฑิต
ใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

20,000                       20,000 20,000 

2.42 โครงการเสริมสร้าง
ทักษะวิชาชีพและ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

35,000                     35,000   35,000 

2.43 โครงการจัดท าเล่ม
เอกสารประกอบการ
สมัครเรียนประจ าป ี

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

7,000           7,000             7,000 
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2.44 โครงการรายงานผล
การด าเนินงานจัด
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีประจ าป ี

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

90,000               90,000         90,000 

2.45 โครงการกิจกรรมกีฬา
สี 

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

0       0                 0 

2.46 โครงการทัศนศึกษา
แหล่างศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

90,000                       0,000 90,000 

ที่ งำน/โครงกำร/
กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ 

งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559 

  งบรำยจ่ำย/รำยกำร งำน/แผนก 
ที่ใช้จ่ำย 

ที่ใช ้
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเป็นเงิน 

2.47 โครงการแนะแนวเพือ่
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2559 

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

2,000                   2,000     2,000 

2.48 โครงการค่าย
คุณธรรมน าชีวิต 

ภำควิชำ
ช่ำงทอง
หลวง 

50,000                   50,000     50,000 

                                  

3 
โครงกำรตำม พ.ร.บ.
ตำมงบประมำณ   

3,990,800 0 287,000 200,000 1,000,000 0 0 0 1,061,000 105,000 0 1,337,800 0 13,534,600 

3.1 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

  105,000                 105,000       105,000 
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3.2 โครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาวิชาชีพ
และพัฒนาคุณภาพ
การจัดหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อพัฒนาอาชพี
ประชาชน 

  541,000               541,000         541,000 

3.3 โครงการยกระดับ
คุณภาพการจัด
อาชีวศึกษาทวภิาคี 

  20,000               20,000         20,000 

3.4 โครงการเร่ง
ประสิทธิภาพการสอน
ครูอาชีวศึกษา 

  170,000   170,000                     170,000 

ที่ งำน/โครงกำร/
กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ 

งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559 

  งบรำยจ่ำย/รำยกำร งำน/แผนก 
ที่ใช้จ่ำย 

ที่ใช ้
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเป็นเงิน 

3.5 โครงการการจัดการ
เรียนการสอนของ
สถานศึกษาตามรอย
พระยุคลบาท 

  140,000               140,000         140,000 

3.6 โครงการขยาย
บทบาทศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix 
it center) 

  200,000     200,000                   200,000 

3.7 โครงการหารายได้
ระหว่างเรียนของ
นักเรียน นักศึกษาที่
ยากจน 

  75,000               75,000         75,000 

3.8 โครงการผลิต พัฒนา 
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตครูคณาจารย์และ
บุคลากรทงการศึกษา 

  1,000,000       1,000,000                 1,000,000 
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3.9 โครงการลดปัญหา
การออกกลางคัน 

  70,000               70,000         70,000 

3.10 โครงการศูนย์ความ
ช านาญวิชาชีพเฉพาะ
ทาง 

  215,000               215,000         215,000 

3.11 โครงการจัดหาบุคลา
การสนับสนุนเพื่อคืน
ครูให้นักเรียน 

  117,000   117,000                     117,000 

 

 

               

 

 

               

ที่ งำน/โครงกำร/
กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ 

งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559 

  งบรำยจ่ำย/รำยกำร งำน/แผนก 
ที่ใช้จ่ำย 

ที่ใช ้
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเป็นเงิน 

3.12 โครงการความร่วมมือ
ผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาตอบสนอง
ภาคการผลิตและ
บริการในสาขาบรกิาร
สุขภาพและการ
ท่องเที่ยว ปิโตรเลียม 
อัญมณีฯ (กรอ.อศ.) 

  1,337,800                     1,337,800   1,337,800 

     - โครงการการลง
นามความร่วมมอื 
(MOU) ประจ าปี
การศึกษา 2559 

  70,000                           
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     -โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการท าแผน
ฝึกหลักสูตร
ประกาศนียบัตร และ
ประกาศนียบัตร
วิชาฃีพชั้นสูง ในการ
เรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

  267,800                           

     -โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูฝึกวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ 
ประจ าปกีาณศึกษา 
2559 ตามกรอบแนว
ทางการพัฒนาก าลังคน
กลุ่มรายอาชีพ ชอ้ที่ 6 
พัฒนาครูประจ าการ/ครู
ฝึกในสถานประกอบการ 

  800,000                           

ที่ งำน/โครงกำร/
กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ 

งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559 

  งบรำยจ่ำย/รำยกำร งำน/แผนก 
ที่ใช้จ่ำย 

ที่ใช ้
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเป็นเงิน 

     -โครงการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ครู
ประจ าการในสถาน
ประกอบการหรือ
แหล่งวิทยาการด้าน
งานช่างทองหลวง
และงาน
เครื่องประดับอัญมณี 
ประจ าปกีารศึกษา 
2559 ตามกรอบแนว
การพัฒนาก าลังคน
รายกลุ่มอาชีพ ข้อที่ 

  200,000                           
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6 พัฒนาครู
ประจ าการ/ครูฝึกใน
สถานประกอบการ 

3.13 โครงการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

      
4,771,900  

                    4,771,900   4,771,900 

  
ค่าหนังสือ 

      
2,180,000  

                    2,180,000   2,180,000 

    - โครงการจัดซ้ือสื่อ
สารนิเทศประเภทสิ่ง
ตีพิมพ์-สิ่งไม่ตีพิมพ์ 
ประจ าปกีารศึกษา 
2559 

                        0   0 

  
ค่าอุปกรณ์ 

         
500,000  

                    500,000   500,000 

  
ค่าเครื่องแบบ 

      
1,060,000  

                    1,060,000   1,060,000 

ที่ งำน/โครงกำร/
กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ 

งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559 

  งบรำยจ่ำย/รำยกำร งำน/แผนก 
ที่ใช้จ่ำย 

ที่ใช ้
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 รวมเป็นเงิน 

  ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

      
1,031,900  

                    1,031,900   1,031,900 

     -โครงการทัศนะ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
สุนทรียภาพให้
นักเรียน นักศึกษา 

                              

     -โครงการ
สร้างสรรค์ผนังก าแพง 
คุณธรรม 12 ประการ 
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     -โครงการวันรับ
พระราชทาน
ประกาศนียบัตร
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

                              

     -โครงการมอบ
ประกาศนียบัตร
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

                              

     -โครงการฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา *** 

                              

   หมำยเหตุ *** รำยละเอียดแนบในภำคผนวก                           

4 โครงกำรพิเศษ (ไม่
ใช้เงิน สอศ./สถำบัน
กำรอำชีวศึกษำ)   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1                               0 
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ภำคผนวก 
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โครงกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการวันส าคัญของชาติ   

 
   - กิจกรรมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช             6,000  

 
   - กิจกรรมวันลอยกระทง             5,000  

 
   - กิจกรรมวันไหว้ครู           25,000  

 
   - กิจกรรมวันเข้าพรรษา             7,000  

 
   - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี             5,000  

 
   - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           15,000  

 
   - กิจกรรมวันเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ           31,000  

2 โครงการสร้างเสริมประชาธิปไตย             5,000  

3 โครงการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ   

 
   -ระดับสถานศึกษา             5,000  

 
   -ระดับอาชีวศึกษามหานคร             5,000  

 
   -ระดับภาค           36,000  

 
   -ระดับชาติ           30,000  

4 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน           85,000  

5 โครงการพัฒนาจิตใจ โดยเสียงเพลง             5,000  
6 โครงการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพ่ือรอรับการประเมิน ปี 2559           20,000  

7 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพ้ืนฐานประจ าปีการศึกษา 2558   

 
   -ระดับสถานศึกษา           15,000  

 
   -ระดับอาชีวศึกษามหานคร           12,000  

8 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการของผู้น าองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย             5,000  

9 โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน             3,500  

10 โครงการส่งเสริมวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ (มผ.)                 -    

11 โครงการศึกษาดูงาน "โครงการในพระราชด าริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"           26,000  

12 โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด           28,800  

13 โครงการประกันอุบัติเหตุ ประจ าปีการศึกษา 2559                 -    

14 โครงการตรวจสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2559             1,000  

15 โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์ ประจ าปีการศึกษา 2559           10,000  

16 โครงการโรงอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ             5,000  

17 โครงการจัดซื้อตู้ท าน้ าเย็น           35,000  

18 โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2558                 -    

19 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้กู้เงินกองทุนเพ่ือกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2558                 -    

20 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559                 -    

21 โครงการปัจฉิมนิเทศประจ าปี 2558           20,000  

22 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา (2558) ทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคี                 -    

23 โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา                 -    
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

24 โครงการจัดหาห้องแนะแนว เพ่ือระบบดูแลช่วยเหลือจากอ.ที่ปรึกษา และอ.แนะแนว           12,000  

25 โครงการเปิดบ้านช่างทองหลวง (Open House) ประจ าปีการศึกษา 2559                 -    
26 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

ปวช. ปวส.และปริญญาตรี 
                -    

27 โครงการจิตอาสา เพ่ือการพัฒนาจิตใจนักเรียน นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
ปวช. ปวส.และปริญญาตรี 

                -    

28 โครงการอบรมนายหมู่และการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ (ปีการศึกษา 2558)           23,000  

29 โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา   

 
  -ระดับภาค           15,000  

 
  -ระดับชาติ           17,000  

30 โครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวติเพ่ือนมนุษย์             2,000  

31 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวังและปรับพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา (หน้าประตู)           10,000  
32 โครงการคุณธรรมน าความรู้ คู่ค่านิยมหลักของคนไทย 12ประการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพฯ 

       400,000  

33 โครงการเฉลิมราชกุมารี ตามวิถีอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทย          120,000  

34 โครงการเผยแพร่ธรรมของพระธรรมฑูต             5,000  

35 โครงการลด ละบุหรี่           15,000  

36 โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ             9,200  

37 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) สาขาวิชาช่างทองหลวง             7,000  

38 โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ             5,000  

39 โครงการศัพท์เทคนิคงานช่างทอง             2,000  

40 โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน           50,000  

41 โครงการเขียนค าขวัญติดต้นไม้             3,000  

42 โครงการธนาคารความดี             2,000  

43 โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย             3,500  

44 โครงการภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน             3,000  

45 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัย             2,000  

46 โครงการสอบประเมินมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2558                 -    
47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรต่อการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

          40,000  

48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการรอรับการ
ประเมินภายนอกจากศูนย์ศึกษานิเทศ ภาคกลางและภาคตะวันออก 

          25,000  

49 โครงการเตรียมรอรับการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด           20,000  

 


