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กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน ซึ่งใน
การดาเนินงานแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ที่ไ ด้ดาเนินงานครอบคลุม
ขอบข่ายงานที่หลากหลาย ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวได้มุ่ง เน้นที่จะพัฒนาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นตลาด
วิชาชีพเพื่อปวงชน ตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี นั้น
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ฉบับนี้ ได้สรุปผลการดาเนินงานของวิทยาลัยในรอบปีที่
ผ่านมาเพื่ อเผยแพร่ ใ ห้แ ก่ป ระชาชนได้รั บทราบถึง การดาเนิ นงานตามภารกิ จของวิ ทยาลัย ตลอดจน
แนวทางการดาเนินงานของวิทยาลัยในอนาคตต่อไป และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจใน
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เสมอมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดไป
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ฝ่ายบริหาร

ดร.สนธิ ภูละมุล
ผู้อานวยการวิทยาลัย

นายวรภพ ไพรวัลย์
รองผู้อำนวยกำร ฝ่ ำยบริหำรทรัพยำกร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ

นายศาสตราวุฒิ ชมชื่น
รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ

นายพลฤทธิ์ ธรรมสวัสดิ์
ตำแหน่งครู ทำหน้ำที่
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร
ฝ่ำยวิชกำร
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หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร









งำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบุคลำกร
งำนกำรเงิน
งำนกำรบัญชี
งำนพัสดุ
งำนอำคำรสถำนที่
งำนทะเบียน
งำนประชำสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ



















งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาดนตรี
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 งำนวำงแผนและงบประมำณ
 งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
 งำนควำมร่วมมือ
 งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์
 งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำน
 งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 งานกิจการนักเรียน นักศึกษา
 งานปกครอง
 งานครูที่ปรึกษา
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวรภพ ไพรวัลย์

นายวรภพ ไพรวัลย์

ผู้อานวยการวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

ดร.สนธิ ภูละมุล

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายศาสตราวุฒิ ชมชื่น

ฝ่ายวิชาการ
นายพลฤทธิ์ ธรรมสวัสดิ์

งานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาที่เปิดสอน

นางจิราพร รวมยอด

นางสลิลณัฏฐ์ เอกทุ่งบัว

นายศุภวิชญ์ คาหอม

หัวหน้าแผนกวิชา

งานครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายชัยมงคล พันฤทธิ์

น.ส.รัชนี สุขก่า

งานบุคลากร
นายกิตติศักดิ์ เที่ยงทัศน์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

น.ส.นันนภัสสร ศรีละว้า

งานการเงิน

งานความร่วมมือ

งานปกครอง

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

นาง ญาณิศา ผลึกเพชร

นายพลฤทธ์ ธรรมสวัสดิ์

นายอดิศักดิ์ เสนาบุตร

นางรัตติยา เกิดสินธุ์

งานการบัญชี

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

งานแนะแนวอาชีพฯ

งานวัดผลและประเมินผล

น.ส.ศรีสมร เลิศวณิชทิพย์

นายสมเกียรติ วรุตมะ

นางจันทร์ทิพย์ สมประสงค์

นายไพศาล ยันตะนะ

งานพัสดุ

งานประกันคุณภาพฯ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายภัทรวุฒิ พานิชเลิศ

นายนนทกฤษณ์ ศุภโสภณ

นางสิรภพ มณีพันธุ์ชาติ

นายปรีชา มั่นคง

งานอาคารสถานที่

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

งานโครงการพิเศษฯ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายกาพลศักดิ์ ไชยพาพิมพ์

นางสลิลณัฎฐ์ เอกทุ่งบัว

นายนรินทร์ ครุฑอินทร์

นายประศิลป เอมใจ

งานทะเบียน

งานสื่อการเรียนการสอน

นางจาเนียร ยันตะนะ

นายชินณภัทร นิลกิจ

งานประชาสัมพันธ์
นายภาสกร วรพัฒน์

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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คณะกรรมการวิทยาลัย
1. นำยสมเกียรติ
2. นำยฤกษ์ชัย
3. นำยบุญประเสริฐ
4. นำงเตือนใจ
5. นำยวิษณุ
6. นำยสุภัค
7. พระมหำสันติ
8. พระมหำสุชำติ
9. นำยปรีชำ
10. นำยบุญเสริม
11. นำงรัตนำ
12. นำยไพรสนธิ์
13. นำยวิทวัส
14. นำยสุรกิจ
15. นำงสุภัทรำ
16. นำงลักษิกำ
17. ดร.ธีรชัย
18. นำยสรรเพชญ
19. ดร.สนธิ

พงษ์วิทยภำนุ
ปรกแก้ว
สระทองแก้ว
เสนำบุตร
บุญญรัตน์
หีบทอง
โชติกโร
สิริปัญโญ
พรหมมินทร์
พุกประเสริฐ
วงษ์ทัต
ขันทอง
ฉันธรอำภรณ์
ยำงสวย
สัจจำ
เจริญศรี
ชุติมันต์
ศลิษฎ์อรรถกร
ภูละมุล

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้แทนครู
กรรมกำรผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมกำรผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมกำรผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
กรรมกำรผู้แทนศิษย์เก่ำ
กรรมกำรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมกำรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมกำรผู้แทนสถำนประกอบกำร
กรรมกำรผู้แทนสถำนประกอบกำร
กรรมกำรผู้แทนสถำนประกอบกำร
กรรมกำรผู้แทนสถำนประกอบกำร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

4

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

1. ดร. สนธิ
2. นำยวรภพ

ภูละมุล
ไพรวัลย์

3. นำยศำสตรำวุฒิ ชมชื่น
4. นำยพลฤทธิ์ ธรรมสวัสดิ์

ผู้อำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
กรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
กรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนฯ
กรรมกำร
ครู ทำหน้ำที่ รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร
กรรมกำร

5. นำงรัตติยำ
6. นำยศุภวิชญ์
7. นำยภัทรวุฒิ
8. นำยประเวศ
9. นำยระพิน
10. นำงสลิลณัฏฐ์

ครู ผู้แทนฝ่ำยวิชำกำร
กรรมกำร
ครู ผู้แทนฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนฯ
กรรมกำร
ครู ผู้แทนฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
กรรมกำร
ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
ผู้แทนฝำยแผนงำนและควำมร่วมมือ กรรมกำรและเลขำนุกำร

เกิดสินธุ์
คำหอม
พำนิชเลิศ
สมประสงค์
ศักดิ์พรหม
เอกทุ่งบัว

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
วิสัยทัศน์ (Vision) :
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี เป็นบ้ำนหลังที่สองของผู้เรียนทุกช่วงวัย ที่มีควำมเป็นสถำนศึกษำ
คุณธรรม นำควำมรู้ คู่ชุมชน เปี่ยมล้นงำนบริกำร เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำรสนเทศ บุคลำกรและ
ผู้เรียนมีสมรรถนะแห่งควำมเป็นมืออำชีพ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้ำวสู่สำกล
พันธกิจ (Mission) :
1. บริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
2. บริหำรจัดกำรกิจกำรนักเรียน นักศึกษำให้มีประสิ ทธิภำพสูง สุด เพื่อให้ผู้เรีย นสำเร็จกำรศึกษำ
และประกอบอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ
3. เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพที่ทันสมัย ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สร้ำงสมรรถนะของบุคลำกรและผู้เรียนสู่ควำมเป็นมืออำชีพอย่ำงเต็มศักยภำพ
5. ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำแบบไตรภำคี เพื่อตอบสนองตลำดแรงงำนและชุมชน
6. บริหำรจัดกำรกำรศึกษำ วิจัย กำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัลสำรสนเทศ องค์ควำมรู้ให้มีคุณภำพ
มำตรฐำนในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :
1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรนักเรี ยน นักศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จ
กำรศึกษำและประกอบอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ
3. พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นศูนย์กลำงแห่ง กำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพที่ทันสมัย ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนและประเทศ
4. ส่งเสริมศักยภำพและพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรและผู้เรียนสู่ควำมเป็นมืออำชีพ
5. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำแบบไตรภำคี เพื่อตอบสนองตลำดแรงงำนและชุมชน
6. พัฒนำกำรศึกษำวิจัย กำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัลสำรสนเทศ องค์ควำมรู้ให้มีคุณภำพมำตรฐำน
อัตลักษณ์ (Student Identity) :
เก่ง ดี มีงำนทำ น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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เอกลักษณ์ (College Identity) :
ตลำดวิชำชีพเพื่อปวงชน
ปรัชญาวิทยาลัยฯ (Philosophy) :
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ลำเลิศวิชำ ใช้เวลำให้เกิดคุณ
คาขวัญ (Motto) :
สะอำด รวดเร็ว เรียบร้อย วินัย นำใจ
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational cultures) :
สร้ำงภำคี มีส่วนร่วม หลอมรวมสำยสัมพันธ์ สร้ำงสรรค์คุณค่ำ สง่ำงำมผลงำน
นโยบาย 3D 2C
1. Democracy (ยึดมั่นประชำธิปไตย) มีควำมตระหนักเห็นควำมสำคัญศรัทธำและเชื่อมั่น
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจกำรทุจริต
และต่อต้ำนกำรซือสิทธิ์ขำยเสียง
2. Decency (มีคุณธรรมควำมเป็นไทย) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมดีงำม รู้ผิดชอบชั่วดี
มีจิตสำนึกควำมภำคภูมิใจ และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตแห่งควำมเป็นไทย
3. Drug-Free (ห่ำงไกลยำเสพติด) รู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกันตนเอง ให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด
4. Competency (สมรรถนะ) เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ควำมสำมำรถในกำร
คิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิตและ
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
5. Country (ท้องถิ่น) ร่วมพัฒนำศักยภำพของประชำชนในชุมชน ท้องถิ่นให้มีควำมรู้และทักษะ
ในกำรประกอบอำชีพในเขตพืนที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกำญจนบุรี
สีประจาวิทยาลัยฯ :

สีแดง – เหลือง

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัย

ธงประจาวิทยาลัยสีเหลือง-เลือดนก

ดอกไม้ประจาวิทยาลัย (กาสะลอง)

ที่ตั้งวิทยาลัย
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้ง อยู่ เ ลขที่ 179 หมู่ 1 ต าบลท่ า มะขาม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวัด กาญจนบุ รี รหัส ไปรษณี ย์ 71000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3452-0586 โทรสาร 0-3452-0554 Website www.kanpoly.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอำคำรสถำนที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี มีดังนี

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี ก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่ บนเนือที่ 18 ไร่ 2
โดยก่อสร้ำงในที่รำชพัสดุ แปลงหมำยเลขทะเบียนที่ กจ.10 ประกอบไปด้วย
1. อำคำรเรียน 2 ชัน
จำนวน
2
2. อำคำรเรียน 3 ชัน
จำนวน
1
3. อำคำรเรียน 4 ชัน
จำนวน
2
4. โรงฝึกงำนช่ำงยนต์ 1 ชัน
จำนวน
1
5. โรงฝึกงำนช่ำงเชื่อม 1 ชัน
จำนวน
1
6. โรงฝึกงำนจักรยำนยนต์ 1 ชัน
จำนวน
1
7. ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงำน (ช่ำงไฟฟ้ำ) จำนวน
1
8. อำคำรศูนย์วิทยบริกำร
จำนวน
1
9. อำคำรศูนย์ปฏิบัติกำรวิชำชีพ
จำนวน
1

งำน 83.7 ตำรำงวำ
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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10. ห้องสุขำนักเรียน
11. อำคำรพัสดุกลำง 1 ชัน
12. อำคำรอเนกประสงค์
13. สนำมกีฬำฟุตซอล
14. ห้องเก็บของงำนอำคำร
15. แฟลตพักครู 14 หน่วย
16. แฟลตพักบุคลำกร 14 หน่วย
17. บ้ำนพักผู้อำนวยกำร
18. บ้ำนพักครู
19. บ้ำนพักครู(บ้ำนแฝด)
20. บ้ำนพักนักกำรภำรโรง
21. ห้องเก็บของวิทยำลัยฯ , ห้องลูกเสือ
22. โรงจอดรถ
23. ศำลำประชำสัมพันธ์ 8 เหลี่ยม
24. ถังนำประปำ
25. ถังนำบำดำล
26. ป้อมยำมรักษำกำรณ์
27. อำคำรศูนย์ป้องกันยำเสพติดฯ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

3
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
สนำม
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
ถัง
ถัง
หลัง
หลัง

วิสัยทัศ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดสอน
ข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดสอน วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563 มีดังนี้
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
จานวน 4 ประเภทวิชา 7 สาขางาน ได้แก่
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางานช่างยนต์
สาขางานช่างไฟฟ้า
สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขางานดนตรี
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชันสูง (ปวส.)
หลักสูตรทวิภาคี จานวน 2 ประเภทวิชา 5 สาขางาน ได้แก่
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางานเทคนิคเครื่องกล
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบารุงอุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานธุรกิจดิจิตอล
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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หลักสูตรภาคสมทบ จานวน 2 ประเภทวิชา 4 สาขางาน ได้แก่
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานธุรกิจดิจิตอล
สาขางานการจัดการทั่วไป
หลักสูตรวิชำชีพระยะสันและหลักสูตรแกนมัธยม
จานวน 4 ประเภทวิชา 10 สาขาวิชา ได้แก่
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์

4. ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

สาขาคหกรรมธุรกิจ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีดังนี้
ฝ่ายบริหาร :
ดร.สนธิ

ภูละมุล

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

นายวรภพ

ไพรวัลย์

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายศาสตราวุฒิ ชมชื่น

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายพลฤทธิ์

ครู ทาหน้าที่ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ธรรมสวัสดิ์

อัตรากาลัง :
อัตรากาลังบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มีจานวนทั้งสิ้น 83 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร
3 คน
ข้าราชการครู

23

คน

ข้าราชการพลเรือน

2

คน

พนักงานราชการ (ครู)

4

คน

พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป)

1

คน

ลูกจ้างประจา (ครู)

1

คน

ลูกจ้างประจา (เจ้าหน้าที่)

1

คน

13

คน

ครูอัตราจ้างหลักสูตรระยะสั้น

5

คน

ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งาน)

16

คน

ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

6

คน

ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)

2

คน

ลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาการณ์)

4

คน

81

คน

ครูอัตราจ้าง

รวมทั้งสิ้น

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ข้อมูลจานวนนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลจานวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีดังนี้
ข้อมูลจานวนนักเรียน นักศึกษา : จาแนกตามหลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม
4. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส
จาแนกเป็น รุ่น 147
จานวน 398 คน
จาแนกเป็น รุ่น 148
จานวน 314 คน
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

761
299
391
712

คน
คน
คน
คน

จานวน 2,163 คน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 761 คน จาแนกเป็น :
ระดับชั้น

สาขางาน
ช่างยนต์
ช่างยนต์ (ทวิภาคี)
ช่างยนต์ (ทวิศึกษา)
ช่างไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้า (ทวิภาคี)
ช่างไฟฟ้า (ทวิศึกษา)
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การดนตรี
การโรงแรม
รวม

ปวช. 1
94
56
16
41
48
11
34
11
40
9
14
374

ปวช. 2
47
27
0
17
18
0
18
15
32
2
4
180

ปวช. 3
62
16
0
41
12
0
22
19
24
11
0
207
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 299 คน จาแนกเป็น :
ปวส. 1

ระดับชั้น
ปวส. 2

รวม

9
31
0
17
7
19
0
13
96

20
27
4
0
12
14
16
0
93

29
58
4
17
19
33
16
13
189

12
18
0
0
29
59

0
15
8
12
16
51

12
33
8
12
45
110

155

144

299

ทวิภาคี
เทคนิคยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
ติดตั้งและบารุงรักษา
เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบารุงอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจดิจิตอล
รวม
ภาคสมทบ
เทคนิคยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
รวม
รวมทั้งสิ้น (คน)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน

สาขาวิชา
ไฟฟ้ากาลัง

1,331

คน จาแนกเป็น :

ภาคเรียนที่ 2/2562
รุ่นที่ 145
102

รุ่นที่ 146
0

ภาคเรียนที่ 1/2563
รุ่นที่ 147
138

รุ่นที่ 148
79

รวม
319

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

26

26

0

0

52

คหกรรมศาสตร์

188

180

189

151

708

อาหารและโภชนาการ

12

19

14

18

63

ดนตรี

47

50

45

47

189

รวม

375

275

386

295

1,331

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มผู้ด้อยโอกาส) จานวน 157 คน จาแนกเป็น :
สาขาวิชา
เรือนจาจังหวัดกาญจนบุรี
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
คหกรรมศาสตร์
สถานพินิจจังหวัดกาญจนบุรี
ดนตรี
รวม

ภาคเรียนที่ 2/2562
รุ่นที่ 145

รุ่นที่ 146

ภาคเรียนที่ 1/2563
รุ่นที่ 147

รุ่นที่ 148

รวม

25
40

25
0

0
0

0
0

50
40

24
89

12
37

12
12

19
19

67
157

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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เกียรติและความภาคภูมิใจ
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี เป็นวิทยำลัยที่ผลิตนักเรียนนักศึกษำทำงด้ำนวิชำชีพได้รับ รำงวัลและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม ดังต่อไปนี

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนประเภทวิชำชีพ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนประเภทอำชีวศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนประเภทวิชำชีพ ประจำปีกำรศึกษำ 2557
 สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำนประเภทวิชำชีพ ประจำปีกำรศึกษำ 2540
ผลงานจากการรับการประเมินสถานศึกษาด้านต่างๆ

1. ผ่ำนกำรประเมิ นศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ระดับภำค ภำคกลำง ประจำปี
กำรศึกษำ 2561 ระดับ 3 ดำว
2. ได้รับ คัดเลือกให้เ ป็นสถำนศึกษำสถำนศึก ษำคุ ณธรรมอำชีวศึ กษำ ในกำรประชุมสั มมนำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงำนกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำคุณธรรมอำชีวศึกษำ
ปี2561
3. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง “สถำนศึกษำพอเพียง 2561”
4. รับรำงวัล “โครงกำรประกวดโรงเรียนประชำธิปไตยดีเด่นในระดับอำชีวศึกษำ” เพื่อมอบ
รำงวัลสถำบัน อำชีว ศึ ก ษำประชำธิป ไตยต้น แบบ จัดโดยคณะกรรมกำรโครงกำรส่ ง เสริ ม
คุณธรรมและวิถีประชำธิปไตยในโรงเรียน สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้ำง
เอกลักษณ์ของชำติ ณ หอประชุมนวมินทร์ โรงเรียนวชิรำวุธวิทยำลัย 28 กุมภำพันธ์ 2562
5. ผ่ำนกำรประเมินรับรองควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตำม พรบ.ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน(ฉบั บ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 สำขำช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร ณ ศูนย์ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ม.26/4 (2) ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรีวันที่ 14
มกรำคม 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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6. ได้รับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ รอบสำม (พ.ศ. 2554-2558) จำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
7. ได้รับรำงวัลองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น ประเภทสถำนศึกษำขนำดเล็ก เหรียญทอง ระดับชำติ
ครังที่ 24 ปีกำรศึกษำ ณ จังหวัดหนองคำย
8. ได้รับรำงวัลกิจกรรมทดสอบกำลังใจดีเด่น งำนชุมนุมลูกเสือวิสำมัญอำชีวศึกษำ ระดับชำติ
ครังที่ 18 ระหว่ำงวันที่ 7 – 7 มีนำคม 2558 ณ ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ จังหวัดชลบุรี

ผลงานนักเรียน นักศึกษา
รางวัลระดับชาติ
1. รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน (เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พลังงานแสงอาทิตย์แนวตั้ง) ปีการศึกษา 2562
2. รางวัล ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต (ชุดแจ้งเตือน
ผู้ป่วยระยะไกล) ปีการศึกษา 2562
3. รางวั ลชนะเลิ ศ “การแข่ ง ขั น ทั ก ษะการออกแบบพั ฒ นาโปรแกรมควบคุ ม อุ ป กรณ์ ” ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561
4. รางวัลชนะเลิศ “การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) “ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ปี
การศึกษา 2561
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R”งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 28 ปีการศึกษา 2561
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R”งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่
28 ปีการศึกษา 2561
7. ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย จากการแข่ง ขันปีฬา
อาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส์”

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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8. ได้ รั บ โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ “ผลส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านศู น ย์ ก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา 2558” ระดับ ดีมาก (100 คะแนนเต็ม) จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. รางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง) และรางวัล Honor Awards สิ่ง ประดิษฐ์ด้านการประกอบ
อาชีพ อุปกรณ์เสริมไม้ชักฟิวส์แรงสูงแบบสวม
10.รางวัลชมเชย(ระดับเหรียญเงิน) สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์ แรง
ต่า
11. รางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง) สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย เบาะรองนอน
ป้องกันแผลกดทับ
12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (ระดับเหรียญทอง)การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ภาคภาษาอังกฤษ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่า
13. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดงานสิ่ง ประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ “ชุดควบคุมหม้ อ
ก๋วยเตี๋ยวประหยัดพลังงาน” ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
14. รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการแข่งขัน “VEC Creative Application Contest 2014”
ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ระดับชาติ)
15. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2556 (นายณรงค์ เนียมทอง)

รางวัลระดับภาค
1. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี (หลักสูตรระยะสั้น)
2. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอับดับ 4 เหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง
3. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ฯ ระดับภาคภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2561 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
“ครีมขัดรองเท้าสารสกัดเปลือกกล้วยน้าว้า”
4. การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประเภท สถานศึกษาขนาด
เล็ก ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2561
5. รางวัลการตัดผมชาย การแข่ง ขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปี
2561
6. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฑา 4*400 เมตร ชาย จากการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับ
ภาค ภาคกลาง ประจาปี พ.ศ. 2561
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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7. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเซปักตะกร้อชาย ประเภททีมเดี่ยว จากการแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปี พ.ศ. 2561
8. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่ง ขันเซปักตะกร้อหญิง ประเภททีมเดี่ยว จากการแข่ง ขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปี พ.ศ. 2561
9. รางวั ลชนะเลิ ศ (เหรี ย ญทอง) การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และทั ก ษะพื้ น ฐาน ประจ าปี 2560
“ทักษะการขายสินค้าออนไลน์” ประจาปี 2560
10. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี 2560
“ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง” (ชาย)
11. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี 2560
“ทักษะการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R”
12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี
2560 “ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์”
13. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทอง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี
2560 “ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์”
14. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี 2559
“ทักษะการขายสินค้าออนไลน์”
15. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจาปี 2559
“ทักษะการติดตั้งจานดาวเทียม”
16. รางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง) การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจาปี 2558 ชื่อ
อุปกรณ์เสริมไม้ชักฟิวส์แรงสูงแบบสวม
17. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (ระดับเหรียญทอง) การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจาปี 2558
ชื่อ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่า
18. การนาเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ภาคภาษาอังกฤษรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
ทอง การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจาปี 2558 ชื่อ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่า
19. ได้รับรางวัลย์องค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 23 ปี
การศึกษา 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวท นน.ไม่เกิน 60 กก.
ณ จังหวัดสระบุรี ประจาปี 2558
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21. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันมวยสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท น้าหนักไม่เกิน 49 กก.
ณ จังหวัดสระบุรี ประจาปี 2558
22. รางวัลระดับเหรียญทอง และเหรียญเงินการประกวดสื่อการเรียนการสอนไอทีซีเพื่ออาชีวศึกษา
ระดับภาคกลาง ปี 2557
23. รางวัลระดับเหรียญทอง การประเมินสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาคกลาง ปี 2557
24. รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลาง“กีฬาหมากล้อม ประเภททีม” ประจาปีการศึกษา 2557
25. รางวัลหน่วยมาตรฐานวิชาชีพ “ระดับเหรียญทอง” ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจาปี 2556
26. โครงการวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2555
27. รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จากัด การแข่งขัน
“Honda Scoppi Marketing plan contest#4”ปี 2554
28. รางวัลเหรียญทองแดง “ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ” การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคกลางประจาปี
2554
********************************
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ข้อมูลด้านงบประมาณ
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2563

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแยกผลผลิต ประจาปี 2563

ผลการใช้ เ งิ น ปีต ามแผนปฏิ บัติ การ ปี 2563 แหล่ง เงิ น ผลผลิต
ผลผลิต
งบรายจ่าย

อุด หนุ น ค่ าการ
ปวช .

ปวส.

ระยะสั้น

จัด การเรี ย นการ
สอน

รวมจ่ายทั้ ง สิ้น
งบบุค ลากร

336,700.00
-

687,300.00
-

3,092,100.00
-

4,615,916.67

เงิ น รายได้
สถานศึ กษา
5,894,525.90

4,475,943.67

-

งบดาเนิ น งาน

336,700.00

687,300.00

3,092,100.00

139,973.00

3,263,132.90

ค่ าตอบแทน
ค่ าใช้ สอย
ค่ าวั สดุ

334,150.42

687,300.00

1,761,687.00
355,098.65
907,882.77

139,973.00
-

1,055,650.00
1,074,661.81
836,090.34

ค่ าสาธ ารณู ปโภค

2,549.58

-

67,431.58

-

296,730.75

งบลงทุน

-

-

-

-

2,631,393.00

ค่ าค รุ ภั ณ ฑ์

-

-

-

-

2,067,393.00

ค่ าสิ่ง ก่อสร้ าง

-

-

-

-

564,000.00

- ปรับปรุงระบบประปา

-

-

-

-

274,000.00

- ร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์นักศึกษา

-

-

-

-

290,000.00

-

-

-

-
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สรุปผลรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ได้รบั จัดสรรทัง้ สิ้ น
ข. ได้รบั จัดสรร
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน

28,555,653.67 บาท
28,555,653.67
1,295,940.00
4,116,100.00
ผลผลิต ปวช.
ผลผลิต ปวส.

ผลผลิต ระยะสั้น
งบสาธารณูปโภค
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
โครงการตามนโยบาย สอศ.
เงินรายได้สถานศึกษา
ยกมาจากปี งปม.2562
เงิ นระดมทุนทรัพยากร
2. รายจ่ายจริง
งบบุคลากร
- พนักงานราชการ
- ค่าจ้างครูและลูกจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้จ่ายโครงการ
งบค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
- ครุภณ
ั ฑ์อนื่ ๆ
ค่าสิ่งก่อสร้าง
- ปรับปรุงระบบปะปา
- ร้านจาหน่ายลิตภัณฑ์นักศึกษา
งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
งบร ายจ่ ายอื่ น
3. คงเหลือยกไปในปีงบประมาณ 2564
เงิ นรายได้สถานศึกษา
เงิ นอุดหนุน

336,700.00
687,300.00

บาท
บาท

3,092,100.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,300,000.00
1,919,300.00
8,188,181.23
3,944,650.00
7,791,482.44
3,127,832.44
4,663,650.00

6,229,083.67

25,543,024.57 บาท
บาท

1,295,940.00
4,933,143.67
10,189,943.99

บาท
บาท
บาท
บาท

2,116,711.91
4,550,693.00
3,986,693.00

บาท
บาท
บาท
บาท

564,000.00

บาท
บาท

3,734,348.00
2,311,037.11
4,144,558.88

3,775,300.00
211,393.00
274,000.00
290,000.00
2,456,592.00
1,190,400.00
565,440.00
273,792.00
426,960.00

1,896,956.54
1,115,672.56

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,012,629.10 บาท
บาท
บาท
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ผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาปี 2563
1. รายรับจริง

8,188,181.23 บาท

ยอดยกมาจากปีงบประมาณ

771,909.23

บาท

7,416,272.00

บาท

ค่าจัดการเรียนการสอน

4,959,680.00

บาท

ค่าหนังสือเรียน

1,190,400.00

บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน

273,792.00

บาท

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

426,960.00

บาท

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

565,440.00

บาท

ได้รับจัดสรร

2. รายจ่ายจริง
งบบุคลากร

7,072,508.67 บาท
4,475,943.67

บาท

4,475,943.67

บาท

139,973.00

บาท

0.00

บาท

139,973.00

บาท

- ค่าวัสดุ

0.00

บาท

- ค่าสาธารณูปโภค

0.00

บาท

2,456,592.00

บาท

1,190,400.00

บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน

273,792.00

บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

426,960.00

บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

565,440.00

บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย

งบเรียนฟรี 15 ปี
- ค่าหนังสือเรียน

3. ยอดคงเหลือ

1,115,672.56 บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ผลการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาปี 2563
1. ร ายรั บ จริ ง

7,791,482.44 บาท

ก. เงิน ร ายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปี 2563

3,127,832.44

บาท

- เงินระดมทรัพยากร ปี 2563

4,663,650.00

บาท

2. ร ายจ่ ายจริ ง

5,894,525.90 บาท

งบบุค ลากร
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

-

บาท

0.00

บาท

- ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว

บาท

งบดาเนิ น งาน

2,966,402.15

บาท

- ค่าตอบแทน

1,055,650.00

บาท

- ค่าใช้สอย

1,074,661.81

บาท

836,090.34

บาท

- ค่าวัสดุ
งบค่ าสาธาร ณู ป โภค
งบลงทุ น
ค่าครุภัณฑ์

296,730.75

บาท

2,631,393.00

บาท

2,067,393.00

บาท

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนกคอมพิวเตอร์)

734,700.00

บาท

- ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนออนไลน์

499,500.00

บาท

- ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน

162,700.00

บาท

- ชุดครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ผ้าดิจิตอล

450,000.00

บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน 2 ชุด

42,900.00

บาท

- เครื่องปรับอากาศ จานวน 5 เครื่อง

115,850.00

บาท

52,643.00

บาท

9,100.00

บาท

564,000.00

บาท

- ปรับปรุงระบบประปา

274,000.00

บาท

- ร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน นักศึกษา

290,000.00

บาท

- ครุภัณฑ์สานักงาน
- ครุภัณฑ์การศึกษา (กลุ่มวิชาตัดผมชาย)
ค่าสิ่งก่อสร้าง

3. คงเหลือ ยกไปในปีงบปร ะมาณ 2563

1,896,956.54 บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

25

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563

ผลการใช้จ่ายเงินโครงการตามนโยบาย 2563
ผลการใช้ จ่ายเงิน
ชื่ อโครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

งบบุค ลากร

ค่ าตอบแทน

ค่ าใช้ สอย

ค่ าวั สดุ

ค่ าสาธารณุป
โภค

รวม

- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู (จ้างครู)

189,600.00

-

-

-

-

189,600.00

- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน (จ้างเจ้าหน้าที่)

117,600.00

-

-

-

-

117,600.00

- โครงการจ้างครูวชิ าชีพผู้ทรงคุณค่า

150,000.00

-

-

-

-

150,000.00

-

-

169,500.00

-

117,500.00

104,070.00

-

145,000.00

2,010.00

-

22,000.00

- โครงการจัดหาเครื่องมือผู้เรียน

-

-

- ทุนเฉลิมราชกุมารี

-

-

117,500.00

- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

-

7,200.00

33,730.00

- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

-

19,990.00

-

123,110.00

53,273.03

173,616.97

-

350,000.00

- โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

-

1,000.00

12,428.00

104,572.00

-

118,000.00

- โครงการทวิศกึ ษา

-

5,640.00

308,457.00

103,353.00

-

417,450.00

- โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix it)

-

597,471.00

105,537.92

116,991.08

-

820,000.00

- โครงการอาชีวะพัฒนา

-

-

25,530.00

74,470.00

-

100,000.00

- โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

-

-

40,390.00

487,610.00

-

528,000.00

- โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด

-

-

3,127.70

16,872.30

-

20,000.00

- โครงการยกระดับศักยภาพวิชาชีพ (Re-Skills)

-

150,000.00

- โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดาริ (ตชด.)

-

12,600.00

41,330.00

917,011.00

741,303.65 1,379,135.35

- โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางตะวันออกเฉียงใต้

รวมทัง้ สิ้น

457,200.00

-

-

169,500.00
-

-

450,000.00

26,070.00

-

600,000.00
80,000.00

450,000.00 3,944,650.00

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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1,255,440.00

เงินเดือนพนักงานราชการ

40,500.00
-

งบดาเนิ นงาน

ค่ าตอบแทน

- ค่าปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

- ค่าสอนภาคนอกเวลา

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ

- ค่าธุรการนอกเวลา

- ค่าตอบแทนพิเศษข/ร ,ล/จ เต็มขั้น

-

1,255,440.00

งบบุค ลากร

เงินเดือนและค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว

1,295,940.00

(พนั กงานราชการ)

บุค ลากรภาครั ฐ

รวมจ่ายทั้ ง สิ้น

งบรายจ่าย

ค่ าใช้ จ่าย

-

-

-

-

-

336,700.00

-

-

-

336,700.00

ปวช.

-

-

-

-

-

687,300.00

-

-

-

687,300.00

ปวส.

349,600.00

-

1,406,807.00

5,280.00

1,761,687.00

3,092,100.00

-

-

-

3,092,100.00

ระยะสั้น

-

-

-

-

-

1,300,000.00

-

-

-

1,300,000.00

สาธารณู ปโภค

ค่ า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,919,300.00

งบลงทุน

ผลผลิต

-

-

-

-

-

139,973.00

4,475,943.67

-

4,475,943.67

7,072,508.67

เรี ยนฟรี 15 ปี

เงิ นอุด หนุ น

รวม

ผลการใช้ เ งิ นปีต ามแผนปฏิ บัติ การ ปี 2563 แหล่ง เงิ นผลผลิต

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2563

-

457,200.00

1,055,650.00
129,460.00
828,420.00
34,770.00
63,000.00
-

917,011.00
767,011.00
150,000.00
-

3,263,132.90

-

3,487,450.00

รวม

-

412,600.00

34,770.00

2,385,227.00

901,751.00

3,734,348.00

12,347,155.90

-

4,933,143.67

1,255,440.00

6,188,583.67

5,894,525.90 25,543,024.57

สถานศึ กษา

เงิ นรายได้

457,200.00

3,944,650.00

โครงการอื่ นๆ

แผนงาน/

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
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ค่ าใช้ สอย
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
- ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ ๆ
- ค่าเงินประกันสังคม
- ค่าเงินกองทุนเงินทดแทน
- ค่าใช้จ่ายอืน่ (ค่าจ้าง,ลงทะเบียน)
- ค่าใช้สอยในโครงการ
ค่ าวั สดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุการศึกษา (วัสดุฝกึ )
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุงานอาคาร
- วัสดุประชาสัมพันธ์
- วัสดุไฟฟ้า
- วัสดุหนังสือและตารา
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุยานพาหนะ

งบรายจ่าย

40,500.00
40,500.00
-

(พนั กงานราชการ)

บุค ลากรภาค รั ฐ

ค่ าใช้ จ่าย

334,150.42
334,150.42
-

ปวช.
687,300.00
687,300.00
-

ปวส.
355,098.65
145,096.00
2,200.00
8,751.00
112,780.00
25,835.00
12,786.00
12,639.00
8,037.65
26,974.00
907,882.77
135,675.00
145,070.00
46,780.12
207,787.15
8,862.00
21,870.00
40,560.00
113,880.00

ระยะสั้น
โภค
-

ค่ าสาธารณุ ป
งบลงทุน
-

139,973.00
139,973.00
-

เรี ยนฟรี 15 ปี

รวมเงิ นอุด หนุ น

ผลการใช้ เ งิ นปีต ามแผนปฏิ บัติ การ ปี 2563 แหล่ง เงิ นผลผลิต
ผลผลิต

741,303.65
168,004.00
573,299.65
1,379,135.35
-

โค รงการอื่ นๆ

แผนงาน/

1,074,661.81
48,718.00
650.00
168,970.00
20,129.55
246,629.26
589,565.00
836,090.34
69,050.00
74,478.84
88,000.00
3,000.00
6,080.00
-

สถานศึ กษา

เงิ นรายได้

2,311,037.11
361,818.00
2,200.00
9,401.00
281,750.00
45,964.55
152,759.00
12,639.00
254,666.91
1,189,838.65
4,144,558.88
135,675.00
1,235,570.42
121,258.96
295,787.15
11,862.00
21,870.00
46,640.00
113,880.00

รวม

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
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วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

-

- วัสดุโครงการ

ค่ าสาธารณู ปโภค

- ค่าไฟฟ้า

- ค่าน้าปะปา

- ค่าโทรศัพท์

- ค่าไปรษณีย์

- ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

งบลงทุน

ค่ าครุ ภัณ ฑ์

- ชุดปฏิบตั กิ ารดนตรีสากล

- ชุดเครื่องเสียงสาหรับงานดนตรี

- ครุภณั ฑ์การศึกษา (คอมพิวเตอร์)
-

-

- วัสดุเกษตร

- ชุดครุภณั ฑ์หอ้ งเรียนออนไลน์

-

(พนักงานราชการ)

บุค ลากรภาครั ฐ

- วัสดุเวชภัณฑ์
- วัสดุสื่อการสอน
- วัสดุงานบ้านงานครัว

งบรายจ่าย

ค่ าใช้ จ่าย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,549.58

2,549.58

ปวช.

ปวส.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67,431.58

67,431.58

40,395.00

8,590.00

10,500.00
127,913.50

ระยะสั้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,525.00

-

425,244.37

863,230.63

1,300,000.00

โภค

ค่ าสาธารณุ ป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

949,500.00

969,800.00

1,919,300.00

1,919,300.00

งบลงทุน

ผลผลิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เรี ยนฟรี 15 ปี

เงิ นอุด หนุน

ผลการใช้ เ งิ นปีต ามแผนปฏิ บัติ การ ปี 2563 แหล่ง เงิ นผลผลิต

-

-

-

-

-

-

-

2,675.00

1,650.60

-

31,700.89

413,973.51

450,000.00

1,379,135.35

โครงการอื่นๆ

แผนงาน/

-

499,500.00
-

734,700.00

-

-

2,067,393.00

2,631,393.00

11,834.20

2,662.00

20,189.01

135,417.20

126,628.34

296,730.75

539,631.50

-

55,850.00

สถานศึ กษา

เงิ นรายได้

499,500.00
-

734,700.00

949,500.00

969,800.00

3,986,693.00

4,550,693.00

14,509.20

15,837.60

20,189.01

592,362.46

1,473,813.64

2,116,711.91

1,959,161.85

10,500.00
183,763.50
8,590.00

รวม

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
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-

ค่ าสิ่ง ก่อสร้ าง

งบรายจ่ายอื่ น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โภค

ค่ าสาธารณุ ป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระยะสั้น

- ค่าอุปกรณ์การเรียน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปวส.

-

-

ปวช.

- ค่าหนังสือเรียน

งบเงิ นอุด หนุ นเรี ยนฟรี 15 ปี

-

-

- ครุภณั ฑ์การศึกษา กลุ่มวิชาตัดผมชาย

- ร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์นักศึกษา

-

- เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน 2 ชุด
- ครุภณั ฑ์สานักงาน

-

-

- ชุดครุภณั ฑ์เครื่องพิมพ์ผา้ ดิจิตอล

- ปรับปรุงระบบประปา

-

(พนั กงานราชการ)

บุค ลากรภาค รั ฐ

ค่ าใช้ จ่าย

ค่ าค รุ ภั ณ ฑ์ (ต่ อ)
- ครุภณั ฑ์สื่อการเรียนการสอน

งบรายจ่าย
งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

426,960.00
565,440.00

273,792.00

1,190,400.00

2,456,592.00

-

-

-

-

-

-

-

เรี ยนฟรี 15 ปี

เงิ นอุด หนุ น

ผลการใช้ เ งิ นปีต ามแผนปฏิ บัติ การ ปี 2563 แหล่ง เงิ นผลผลิต
ผลผลิต

-

-

โค รงการอื่ นๆ

แผนงาน/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

290,000.00

274,000.00

564,000.00

115,850.00
42,900.00
52,643.00
9,100.00

162,700.00
450,000.00

สถานศึ กษา

เงิ นรายได้

-

426,960.00
565,440.00
-

273,792.00

1,190,400.00

2,456,592.00

290,000.00

274,000.00

564,000.00

115,850.00
42,900.00
52,643.00
9,100.00

162,700.00
450,000.00

รวม

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

30

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ
ลาดั บที่

7

8

9

10
11
12

13

14

15
16

โค รงการ
งานศู นย์ข้ อมู ลสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
- ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
- กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา
งานค วามร่ ว มมื อ
โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายการจัดการศึกษา
- กิจกรรมลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
- กิจกรรมระดมทรัพยากรจากภายนอกสถานศึกษา
งานวิ จัย และพั ฒ นาฯ
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
- กิจกรรมสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
- กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
งานประกัน คุ ณภาพและมาตรฐาน
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาฯ
งานส่ง เสริ ม ผลผลิต การค้ าฯ
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของผู้เรียน
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
ฝ่ ายพั ฒ นากิจการนั กเรี ย น นั กศึ กษา
งานกิจกรรม
โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม
- กิจกรรมเตรียมความพร้อม นศ.ใหม่
- กิจกรรมตักบาตรทุกเดือน (ปรับแผน)
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและวันสาคัญของชาติ ศาสนา
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
- กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วันวิสาขบูชา
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ าฯ
- กิจกรรมวันปิยะมหาราช
- กิจกรรมวันสมเด็จย่า
- กิจกรรมบวงสรวงองค์พระวิษณุและพิธไี หว้ครู
- กิจกรรมวันลอยกระทง
โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนเก่งและมีความสุข
โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดีและมีความสุข

ที่ ไ ด้ รั บจัด สรร

ผลสัมฤทธิ์

ที่ ใ ช้ จริ ง

โค รงการ

84,000.00
56,800.00

94,789.20
8,760.00

3.75
3.62

5,000.00

8,640.00

3.88

-

-

-

210,000.00

3.50
197,900.00
12,100.00

20,000.00

20,000.00

4.00

145,000.00

145,000.00

3.88

126,000.00
6,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
18,500.00
5,000.00
1,000.00
1,000.00
25,000.00
2,500.00
114,580.00

- สถานกาณณ์โควิด
6,000.00
4.00
1,860.00
2,100.00
2,130.00
1,830.00
18,500.00
20,627.00
21,912.00

3.75
3.50
3.50
งดกิจกรรมนักเรียน
3.50
งดกิจกรรมนักเรียน
งดกิจกรรมนักเรียน
งดกิจกรรมนักเรียน
3.50
3.25
3.38

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ
ลาดั บที่
17

18

19

20

21

22

23

โค รงการ
โครงการรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
- กิจกรรมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับ จังหวัด/ระดับภาค
- กิจกรรมจัดนิทรรศการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายและนันทนาการ
- กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (กีฬาภายใน)
- กิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านกีฬา
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการทางลูกเสือ
- กิจกรรม Day Camp
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล
งานปกค รอง
โครงการสถานศึกษาสีขาว
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
- กิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขการตัง้ ครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาวิวาท
- กิจกรรม To Be Number One
- กิจกรรม การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา
ศู นย์อานวยการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติ ด ในสถานศึ กษา
โครงการ ป้องกันปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
- กิจกรรมหยุด ยั้ง คิด (อบายมุข)
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
- กิจกรรมคัดกรองสารวจสภาพการใช้ยาเสพติด
- กิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
โครงการจัดสวัสดิการและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- กิจกรรมประกันอุบตั เิ หตุ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปีการศึกษา 2563
- กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
- กิจกรรมบริจาคโลหิต
- กิจกรรมพัฒนาห้องพยาบาล
งานแนะแนวอาชี พ และจัด หางาน
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่
- กิจกรรมจัดทาคูม่ ือนักเรียน นักศึกษา
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ปวส. 1
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

ที่ ไ ด้ รั บจัด สรร

ผลสัมฤทธิ์

ที่ ใ ช้ จริ ง

โค รงการ

10,000.00
120,000.00

66,692.60
-

3.25
-

25,000.00
10,000.00
165,000.00

27,408.80
85,074.13

3.25
3.75

5,000.00
-

4,496.00
-

3.38
สถานการณ์โควิด
สถานการณ์โควิด
สถานการณ์โควิด
สถานการณ์โควิด

1,000.00
2,000.00
2,000.00
500.00
500.00

-

3.25
-

225,000.00
135,000.00
30,000.00
330.00
35,000.00

255,250.00
114,960.00
10,500.00
250.00
-

3.63
3.63
3.63
3.63
ไม่ได้ดาเนินการ

49,000.00

49,500.00

3.86
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ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ
ลาดั บที่
24

โค รงการ
โครงการช่วยเหลือและระดมทุนการศึกษาสาหรับ นักเรียน นักศึกษา

ที่ ไ ด้ รั บจัด สรร
-

ที่ ใ ช้ จริ ง

โค รงการ
-

-

-

-

-

3.75

- กิจกรรมระดมทุนจากครู เจ้าหน้าที่ ในสถานศึกษาและ
บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ จากภายนอกสถานศึกษา
- กิจกรรมจูงน้องเข้าเรียน
25

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

10,000.00

- กิจกรรมออกแนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส

5,000.00

- กิจกรรมจัดซื้ อลาโพงเคลือ่ นที่ จานวน 1 ชุด

5,000.00

26

โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น

4,000.00

27

โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

3,000.00

5,000.00

3.63

20,000.00
-

12,990.00
-

3.50
-

งานครูทปี่ รึกษา
28

โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของผู้เรียน
- กิจกรรมจัดระบบดูแลผู้เรียน

-

-

-

- กิจกรรมนักเรียนพบครูที่ปรึกษา

-

-

-

งานโค รงการพิ เ ศ ษและบริ การชุ ม ช น
29

โครงการฝึกอบรมหลักวิชาชีพระยะสั้นเพื่อคนพิการหรือผู้ดอ้ ยโอกาส

-

-

-

30

โครงการพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

-

-

-

31

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซอ่ มสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center)

-

-

-

32

โครงการอาชีวะอาสา

-

-

-

33

โครงการปฏิบตั กิ ารตรวจเข้มข้นรถโดยสารฯ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก

-

-

-

34

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชมุ ชน

-

-

35

โครงการพัฒนาและฝึกอาชีพโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

-

-

-

36

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั ผู้ลี้ภยั การสู้รบ ฯ (ADRA)

-

-

-

37

โครงการพัฒนาบุคลากร ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ ฯภายใต้โครงการตามพระราชดาริฯ

-

-

-

38

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาฝึกอาชีพให้ผู้พานักในศูนย์พักพิงชั่วคราว

-

-

ฝ่ ายวิ ช าการ
งานพัฒนาหลักสุตรฯ

100,000.00

250,000.00
-

39

โครงการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนประสบการณ์

205,000.00

40

โครงการจัดการเรียนการสอนระบบภาคสมทบ

500,760.00

517,440.00

4.00

41

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส.

7,939,600.00

2,451,865.00

4.00

42

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ ETOE

-

-

-

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ
ลาดั บที่

โค รงการ

43

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น

44

ที่ ไ ด้ รั บจั ด สรร

ที่ ใ ช้ จริ ง

โค รงการ

1,500,000.00

1,551,877.00

4.00

โครงการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนกองทุนการศึกษา

60,000.00

41,000.00

4.00

45

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยมในโรงเรียนเครือข่าย

60,000.00

51,440.00

4.00

46

โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพืน้ ฐาน

47

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพือ่ เตรียมสอบ (V-Net)

5,000.00

48

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการตลาดแรงงาน

5,000.00

-

-

10,000.00

-

-

-

-

แผนกวิชาดาเนินการ

4,000.00

4.00

งานวิทยบริการและห้องสมุด
49
50
51

52
53

โครงการส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้าเพือ่ พัฒนาผู้เรียน
งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
โครงการพัฒนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-กิจกรรมปฐมนิเทศ นร./นศ. ก่อนออกฝึกงาน
-กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทวิภาคีกอ่ นออกฝึกงาน
-กิจกรรมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพและเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบการ
งานสื่ อการเรี ย นการสอน
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
โครงการพัฒนาผู้เรียนประจาแผนกวิชา
- กิจกรรมศึกษาดูงานนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปวส.
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางวิชาการ
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพืน้ ฐาน
 กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 การสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนประจาแผนกวิชา
ั
ผลสมฤทธิ
ข
์ องโครงการตามแผนปฏิบ ัติการ

500,000.00

500,000.00

4.00

8,000.00
20,000.00
5,000.00

8,410.00
5,000.00

3.00
3.00
3.25

203,000.00

155,125.00

3.63

140,800.00
140,800.00
105,600.00
16,340,390.00

140,800.00
140,800.00

3.63
3.75

105,600.00
9,903,369.99

3.86
3.69
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ผลการดาเนินงานโครงการตามนโยบาย
1. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู เพื่อจัดหาครู
สาหรับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนวิทยาลัยฯ ได้เปิดรับสมัครครู จานวน 1 อัตรา คือ ครูชัยมงคล พันฤทธิ์
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท

2. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้แก่นักเรียน
นักศึกษา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานของครูผู้สอนทีไปปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุนอีกหน้าที่หนึ่ง ทาให้
เวลาในการเตรียมการเรียนการสอนของครูน้อยลง จานวน 1 อัตรา คือนางสาวพัชรีย์ โสจันทร์
งบประมาณทั้งสิ้น 117,600 บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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3. โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า เพื่อแก้ไขปัญหา
ความขาดแคลนครูผู้สอน ซึ่งทางวิทยาลัยได้ดาเนินการจ้างครูในสาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 1 อัตรา
คือ นางสาวศิรินันท์ ยังเจริญ งบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท

4. โครงการจัดหาเครื่องมือผู้เรียน
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้รับงบประมาณในการดาเนินจัดหาเครื่องมือผู้เรียน
จานวน 169,500 บาท ซึ่งได้ดาเนินการจัดหาเครื่องมือผู้เรียนให้แผนกวิชาได้นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

5. โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้รับงบประมาณสาหรับนักเรียนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จานวน
117,500 บาท ซึ่งได้ดาเนินการมอบทุนให้กับนักเรียนตามรายชื่อจากสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
จานวน 3 ทุน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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6. โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระให้แก่นักเรียน
นักศึกษา โดยการจัดอบรมภายใต้กิจกรรมผู้ประกอบการใหม่ SME และโครงการพัฒนานักเรียนและส่งเสริม
นักเรียน นักศึกษา สู่ศักยภาพ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร “อบรมเขียนแผนธุรกิจ” เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์สามารถนาไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน
นักศึกษา งบประมาณ 145,000 บาท

7. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียน โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และดาเนินกิจกรรมสันทนาการ เพื่อหาแนวทางในการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 22,000 บาท
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8. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางตะวันออกเฉียงใต้
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการกิจกรรมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีความรู้
ทักษะภาษาและวิชาชีพ มีความสามารถด้านการแข่งขัน การสร้างนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
สอดรับกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และนโยบาย Thailand 4.0 งบประมาณ 350,000 บาท

9. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์
โดยได้จัดสรรให้กับแผนกวิชาเพื่อดาเนินการกิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 118,000 บาท
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10. โครงการทวิศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการกิจกรรมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย
งบประมาณ 417,450 บาท โดยจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษาร่วมกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
จานวน 2 แผนกวิชา คือ 1. แผนกวิชาช่างยนต์ 2. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

11. โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดาเนินโครงการขยายบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center งบประมาณทั้งสิ้น 820,000 บาท
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12. โครงการอาชีวะพัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี โดยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้
ดาเนินการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยดาเนินการปรับปรุงบารุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ณ โรงเรียนวัดถ้าองจุ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2563
งบประมาณในการดาเนินงาน จานวน 100,000 บาท

13. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการกิจกรรมแนะแนวสร้างความเข้าใจในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผู้เรียนระบบทวิภาคี และได้จัดกิจกรรมสนับสนุนพัฒนา
การจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบประมาณ
ดาเนินการ จานวน 528,000 บาท
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14. โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยนา
วิทยากรมาให้ความรู้ด้านกฎหมายและผลกระทบที่จะตามมาจากโทษภัยของยาเสพติด งบประมาณ
ดาเนินงาน จานวน 20,000 บาท

15. โครงการยกระดับศักยภาพวิชาชีพ (Re-Skills)
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี ได้ดำเนินกำรตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ของโครงกำรโดย
สนับสนุนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำง ซึ่งรวมไปถึงสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
ที่เหมำะสม รวมทังมีกำรนำวิทยำกรภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญมำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน โดยใช้งบประมำณ
ดำเนินกำร 600,000 บำท
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16. โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพแนวพระราชดาริ (ตชด.)
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพแนวพระราชดาริ
สอนวิชาชีพช่างไฟฟ้าและซ่อมบารุงอาคารเรียน ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2
งบประมาณ 80,000 บาท

**********************************
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ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่
(New Normal) โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการแบบปกติได้ จึงจาเป็นต้องใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีจึงต้องปรับเปลี่ยนและสนับสนุนให้ครูใช้
วิธีการสอนแบบออนไลน์ ถ่ายทอดความรู้ บทเรียน เนื้อหา โดยการใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
วิทยำลัยส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมที่มุ่งพัฒนำควำมมีระเบียบวินัย ควำมเป็นผู้นำ ผู้ตำมที่ดี
ควำมรับผิดชอบ กำรทำงำนร่วมกัน กำรรู้จักแก้ปั ญหำ กำรตัดสินใจที่เหมำะสม ควำมมีเหตุผล กำรช่วยเหลือ
แบ่งปันเอืออำทรและสมำนฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน
รวมทังตรียมควำมพร้อมให้ผู้เรียนสำหรับกำรเรียนกำรสอนระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จำก
กำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์มำกขึน ทำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ในระหว่ำงกำรเรียนกับผู้สอนและ
เพื่อนในชันเรียน รวมทังให้ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีคุณธรรม จริยธรรมในกำร
เรียนรู้ มีส่วนร่วมในกำรเรียน กำรส่งงำนตำมกำหนด มีกำรทบควำมรู้อย่ำงสม่ำเสมอ
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
ส่ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาสมรรถนะในการเรี ย นทั ก ษะด้ า นความรู้ ที่ ใ ช้ ใ นการท างาน
ความสามารถในการใช้ เทคนิค ต่าง ๆ ในการทางาน เพื่อ นาไปสู่ การปฏิบั ติง านที่ ดี รวมทั้ง ครูต้ องพั ฒนา
สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่ง เสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น
ด้านที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่ างกาญจนบุ รี ยัง มุ่ง ให้ ความสาคัญ ในการพัฒนาส่ง เสริม และสนับสนุ น
กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งมุ่งสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรทากิจกรรมการบริการวิชาการและ
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บริการวิชาชีพที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่ น วิถีวัฒนธรรม
ไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับหลักสูตรการ
เรียนการสอนของวิทยาลัย
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการสถานศึกษา
วิท ยาลั ยสารพั ดช่ า งกาญจนบุ รี มุ่ง เน้น ให้ มี การจั ด ระบบการบริห ารจั ดการที่ ดีด้ ว ยตาม
หลั กธรรมภิ บาล การก าหนดอ านาจหน้ าที่ ข องบุ คลากรให้ ชั ดเจน จั ดระบบการบริ ห ารทรัพ ยากรบุค คล
จัดสร้างพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยจัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารโดยผ่านกลไกของ
คณะกรรมการวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา รวมทั้งจัดให้มีคู่มือหรือแนวทางในการบริหาร
จัดการ มีการปรับโครงสร้างและระบบบริหารให้สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นช่องทาง
ในการอานวยความสะดวกในการปฏิบติงานและการจัดการเรียนการสอนภายในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์และการศึกษาแบบไร้พรมแดน
*************************
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