แผนงานโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
แหล่งงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

อุดหนุน

รายได้ (8) รายได้ 1 2 7 10

อื่นๆ สบศ.

ฝ่ายวิชาการระดับพื้นฐาน
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

250,000

- วันวิชาการ + จัดแสดงผลสัมฤทธิ์ด้านนาฏศิลป์ดนตรี

65,000

- เข้าค่ายลูกเสือ

45,000

- กิจกรรมชุมนุม

40,000

- ทัศนศึกษา ครูกิ๊กร่วม

80,000

- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน (อบรมครู)พฐ+อุดม

50,000

- การเรียนการสอนแบบ ALT
- การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
- การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21,4.0
- ทะเบียนออนไลน์
- พัฒนาครูสามัญ
- การสอนดนตรีคีตศิลป์นาฏศิลป์ศตวรรษที่ 21
ผลิตสื่อ/นวัตกรรมต้นแบบเพื่อจัดการเรียนรู้แบบ AL (อบรมครู)

20,000

พัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และ4.0
- พัฒนาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก

35,000

แข่งขันทักษะทางวิชาการสถาบันฯ

50,000

ส่งเสริมการประกวดความสามารถของผู้เรียนทางด้านศิลปวัฒนธรรม

30,000

พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายใน

30,000

ศึกษาดูงาน (วิชาการ)

20,000

รับสมัครนักเรียนใหม่

20,000

ตลาดนัดนักเรียนสู่ชมุ ชน
ศึกษาเรียนรู้อาชีพในท้องถิ่น
นิเทศภายใน
จัดซื้อวัสดุการเรียนวิชาชีพเฉพาะ
- ปี่พาทย์

10,000

- เครื่องสายไทย

9,000

จัดซื้อวัสดุการเรียนวิชาสามัญ (วิทยาศาสตร์)

8,000

กิจกรรมวันคริสมาส + ภาษาไทย

6,000

พัฒนาทักษะทางวิชาการ (ก่อนการแข่งขัน) ภาคสามัญ

10,000

ฝ่ายวิชาการระดับอุดม
พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ

30,000

พัฒนาวิชาชีพครูแก่นักศึกษา

30,000

นําเสนอผลงานศิลปนิพนธ์

10,000

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

15,000

ศึกษาดูงานอ.ประจําหลักสูตร

5,000

สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน(ครูภาคการศึกษาทั่วไป)อุดม

8,000

สร้างเสริมความเป็นครูและพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา

11,000

- สอบจําลองก่อนเข้าสู่วิชาชีพครู
- กิจกรรมวันครูประจําปี
ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาใหม่

4,000

เตรียมความพร้อมของนักศึกษาดนตรี/นาฏศิลป์

3,000

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

25,000

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

200,000

เสริมสร้างสุขภาวะผู้เรียน

6,000

ส่งเสริมประชาธิปไตย

15,000

ส่งเสริมการออกกําลังกาย แข่งขันกีฬาเพื่อป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์

35,000

- กีฬาวิทยาลัยฯ
- กีฬาสถาบันฯ
ค่ายอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน์

6,000

แข่งขันกีฬาเครือข่ายอุดมศึกษา

15,000

ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษา

6,500

ความร่วมมือเครือข่ายอุดมศึกษา

8,000

ศาสนธรรมภูมิคุ้มกันเยาวชน

6,000

สนับสนุนเครือข่ายอุดมศึกษา (ย่อย)

4,000

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน นักศึกษา

191,430

- ประชุมผู้ปกครอง
- พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน นักศึกษา
- ทําบัตรนักเรียนใหม่
- เยี่ยมบ้านเยี่ยมหอ
- ทําประกันชีวิต นักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
จัดซ่อมเครื่องแต่งกายและเครื่องดนตรี
- ซ่อมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง

100,000
14000

มหกรรมศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค

200,000

ไหว้ครูโนรา

80,000

จัดทํา VCD พื้นบ้านภาคใต้

10,000

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

20,000

พัฒนาความร่วมมือในการบริการวิขาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมเทศกาลและประเพณี

9,000

- โขนสัมพันธ์

50,000

- อนุรักษ์มรดกไทย

10,000

- บริการวิชาการด้านนาฏศิลป์และดนตรี
ไหว้ครูประจํา 61

20,000
200,000

- เติมเต็มระดับพื้นฐาน
ดนตรีไทยอุดมศึกษา

65,000

ฝ่ายบริหาร
ค่าสาธารณูปโภค 30%

895,300

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

10,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ฯ

30,000

ป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสบศ.

30,000

เดินทางไปราชการ

150,000

บริหารจัดการภายใน

400,000

* ซื้อวัสดุสํานักงาน

350,000

- ฝ่ายบริหาร

100,000

- ฝ่ายวิชาการ

100,000

- ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

10,000

- ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

10,000

- งานประกันคุณภาพ

10,000

* น้ํามันดีเซล

750,000

120,000

ซ่อมบํารุงยานพาหนะ

200,000

จัดจ้างบุคลากร 7 คน และบริษัทยาม

920,000

- บริษัทยาม 12 เดือนๆ ละ 22000

264000

- คนงาน 3 คน 12 เดือนๆ ละ 7290

262440

- คนงาน 1 คน 12 เดิอนๆ ละ 8000

96000

- แม่บ้าน 2 คน 12 เดือนๆ ละ 7290

174960

- คนขับรถ 1 คน 12 เดือนๆ ละ 10000

120000

พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน จ้างครู 7 คน

778,660

- ภาษาอังกฤษ 2 เดือน 40000
- โขนพระ 12 เดือน 120000
- โขนยักษ์ 12 เดือน 120000
- โนรา 9 เดือน 85500
- ระนาดเอก 12 เดือน 120000
- ดนตรีสากล 9 เดือน 83160
- ป.โท คุมหลักสูตร 12 เดือน 120000
- ครูละคร ครูสุณี เดือนละ 10000 9 เดือน 90000
พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
สํารองจ่าย อุดหนุน

20,000
344,955

สํารองจ่าย รายได้ 1 2 7 10

68,255

ค่าสาธารณูปโภค 5 %

68,255

สวัสดิการ

127,000

