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วิชาชีพเพื่อปวงชน ตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี นั้น
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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
 งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 งานกิจการนักเรียน นักศึกษา
 งานปกครอง
 งานครูที่ปรึกษา
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการวิทยาลัย

ผู้อานวยการวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

ดร.สนธิ ภูละมุล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

นายวรภพ ไพรวัลย์

นายอนุชิด อรรถานิธี

นางจาเนียร ยันตะนะ

นายอนุชิด อรรถานิธี

งานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาที่เปิดสอน

นางจิราพร รวมยอด

นางสลิลณัฏฐ์ เอกทุ่งบัว

นายศุภวิชญ์ คาหอม

หัวหน้าแผนกวิชา

งานครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายไพศาล ยันตะนะ

น.ส.รัชนี สุขก่า

งานบุคลากร
นายกิตติศักดิ์ เที่ยงทัศน์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

น.ส.นันนภัสสร ศรีละว้า

งานการเงิน

งานความร่วมมือ

งานปกครอง

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางปรีชาวรรณ อรรถานิธี

นายประกอบ เอกทุ่งบัว

นายชินท์ณภัทร นิลกิจ

นางรัตติยา เกิดสินธุ์

งานการบัญชี

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

งานแนะแนวอาชีพฯ

งานวัดผลและประเมินผล

น.ส.ศรีสมร เลิศวณิชทิพย์

นายสมเกียรติ วรุตมะ

นางจันทร์ทิพย์ สมประสงค์

นายพลฤทธิ์ ธรรมสวัสดิ์

งานพัสดุ

งานประกันคุณภาพฯ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางญาณิศา ผลึกเพชร

นายไพศาล ยันตะนะ

นางภวดี รุ่งอรุณ

น.ส.รัชนี สุขก่า

งานอาคารสถานที่

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

งานโครงการพิเศษฯ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายกาพลศักดิ์ ไชยพาพิมพ์

นางธนัชพร คุ้มเมือง

นายสืบสกุล จั่นนาค

นายประศิลป เอมใจ

งานทะเบียน

งานสื่อการเรียนการสอน

นางจาเนียร ยันตะนะ

นายศราวุธ นาคยรรยงค์

งานประชาสัมพันธ์
นางพิมพ์ชนา อัครพัฒนศุภสิน
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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
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1. ดร. สนธิ ภูละมุล
2. นำยอนุชิด อรรถำนิธี

ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ

3. นำงจำเนียร ยันตะนะ

ครู คศ.2 ทำหน้ำที่รองผู้อำนวยกำร

กรรมกำร

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ

4. นำยวรภพ ไพรวัลย์

ครู คศ.2 ทำหน้ำที่รองผู้อำนวยกำร

กรรมกำร

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร

5. นำงรัตติยำ เกิดสินธุ์
6. นำยไพศำล ยันตะนะ
7. นำงอำพร บุศปพงค์
8. นำยกิตติศักดิ์ บัวศรี
9. นำยประกอบ เอกทุ่งบัว
10. นำงจันทร์ทิพย์ สมประสงค์
11. นำยกิตติศักดิ์ เที่ยงทัศน์

ครู คศ.2 ผู้แทนฝ่ำยวิชำกำร
กรรมกำร
ครู คศ.2 ผู้แทนฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ กรรมกำร
ครู คศ.3 ผู้แทนฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนฯ กรรมกำร
ครู คศ.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
ครู คศ.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
ครู คศ. 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
ครู คศ.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
วิสัยทัศน์ (Vision) :
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี เป็นบ้ำนหลังที่สองของผู้เรียนทุกช่วงวัย ที่มีควำมเป็นสถำนศึกษำคุณธรรม
นำควำมรู้ คู่ชุมชน เปี่ยมล้นงำนบริกำร เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำรสนเทศ บุคลำกรและผู้เรียนมีสมรรถนะ
แห่งควำมเป็นมืออำชีพ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้ำวสู่สำกล
พันธกิจ (Mission) :
1. บริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
2. บริหำรจัดกำรกิจกำรนักเรียน นักศึกษำให้มีประสิ ทธิภำพสูง สุด เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จ กำรศึกษำ และ
ประกอบอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ
3. เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพที่ทันสมัย ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สร้ำงสมรรถนะของบุคลำกรและผู้เรียนสู่ควำมเป็นมืออำชีพอย่ำงเต็มศักยภำพ
5. ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำแบบไตรภำคี เพื่อตอบสนองตลำดแรงงำนและชุมชน
6. บริหำรจัดกำรกำรศึกษำ วิจัย กำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัลสำรสนเทศ องค์ควำมรู้ให้มีคุณภำพมำตรฐำน
ในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :
1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
2. พั ฒ นำกำรบริ ห ำรจั ด กำรกิ จ กำรนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษำ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู ง สุ ด เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นส ำเร็ จ
กำรศึกษำและประกอบอำชีพอย่ำงมีคุณภำพ
3. พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพที่ทันสมัย ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 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 ตั้งอยู่
เลขที่ 179 หมู่ 1 ตาบลท่ามะขาม อาเภอเมือง จัง หวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
หมายเลข
โทรศัพท์ 0-3452-0586 โทรสาร 0-3452-0554 Website www.kanpoly.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอำคำรสถำนที่ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี มีดังนี

วิท ยำลัย สำรพัด ช่ำ งกำญจนบุ รี ก่อ สร้ำ งอำคำรสถำนที่ บนเนื อที่ 18 ไร่ 2 งำน 83.7 ตำรำงวำ
โดยก่อสร้ำงในที่รำชพัสดุ แปลงหมำยเลขทะเบียนที่ กจ.10 ประกอบไปด้วย
1. อำคำรเรียน 2 ชัน
จำนวน
2
หลัง
2. อำคำรเรียน 3 ชัน
จำนวน
1
หลัง
3. อำคำรเรียน 4 ชัน
จำนวน
2
หลัง
4. โรงฝึกงำนช่ำงยนต์ 1 ชัน
จำนวน
1
หลัง
5. โรงฝึกงำนช่ำงเชื่อม 1 ชัน
จำนวน
1
หลัง
6. โรงฝึกงำนจักรยำนยนต์ 1 ชัน
จำนวน
1
หลัง
7. ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงำน (ช่ำงไฟฟ้ำ) จำนวน
1
หลัง
8. อำคำรศูนย์วิทยบริกำร
จำนวน
1
หลัง
9. อำคำรศูนย์ปฏิบัติกำรวิชำชีพ
จำนวน
1
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 2562 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
สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ จานวน 2 ประเภทวิชา 3 สาขางาน ได้แก่
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางานเทคนิคเครื่องกล
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรภาคสมทบ จานวน 2 ประเภทวิชา 4 สาขางาน ได้แก่
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานการจัดการทั่วไป
หลักสูตรวิชำชีพระยะสันและหลักสูตรแกนมัธยม
จานวน 4 ประเภทวิชา 10 สาขาวิชา ได้แก่
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์

4. ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

สาขาคหกรรมธุรกิ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลำกรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 มีดังนี
ฝ่ายบริหาร :
ดร.สนธิ
นำยอนุชิด
นำยวรภพ
นำยศำสตรำวุฒิ

ภูละมุล
อรรถำนิธี
ไพรวัลย์
ชมชื่น

ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ

อัตรากาลัง :
อัตรำกำลังบุคลำกรของวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี มีจำนวนทังสิน 83 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหำร
4 คน
ข้ำรำชกำรครู
23 คน
ข้ำรำชกำรพลเรือน
2 คน
พนักงำนรำชกำร (ครู)
4 คน
พนักงำนรำชกำร (บริหำรงำนทั่วไป)
1 คน
ลูกจ้ำงประจำ (ครู)
1 คน
ลูกจ้ำงประจำ (เจ้ำหน้ำที่)
3 คน
ครูอัตรำจ้ำง
13 คน
ครูอัตรำจ้ำงหลักสูตรระยะสัน
5 คน
ลูกจ้ำงชั่วครำว (เจ้ำหน้ำที่งำน)
16 คน
ลูกจ้ำงชั่วครำว (นักกำรภำรโรง)
6 คน
ลูกจ้ำงชั่วครำว (พนักงำนขับรถยนต์)
1 คน
ลูกจ้ำงชั่วครำว (ยำมรักษำกำรณ์)
4 คน
รวมทั้งสิ้น
83 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ข้อมูลจานวนนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 มีดังนี
ข้อมูลจานวนนักเรียน นักศึกษา : จำแนกตำมหลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชันสูง (ปวส.)
3. หลักสูตรวิชำชีพแกนมัธยม
4. หลักสูตรวิชำชีพระยะสันประชำชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกำส
จำแนกเป็น รุ่น 141 (3/2561) จำนวน
จำแนกเป็น รุ่น 142 (4/2561) จำนวน
จำแนกเป็น รุ่น 143 (1/2562) จำนวน
จำแนกเป็น รุ่น 144 (2/2562) จำนวน

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
364 คน
388 คน
441 คน
384 คน

720
272
527
1,577

คน
คน
คน
คน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 720 คน จาแนกเป็น :
ระดับชั้น

สาขาวิชา
ช่ำงยนต์
ช่ำงยนต์ (ทวิภำคี)
ช่ำงไฟฟ้ำ
ช่ำงไฟฟ้ำ (ทวิภำคี)
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
กำรบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กำรดนตรี
กำรโรงแรม
รวม

ปวช. 1
86
49
71
11
27
16
43
8
9
320

ปวช. 2
53
30
54
14
23
21
23
11
0
229

ปวช. 3
47
22
41
3
14
14
24
6
0
171

รวม
186
101
166
28
64
51
90
25
9
720

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 272 คน จาแนกเป็น :
สาขาวิชา

ปวส. 1

ระดับชั้น
ปวส. 2

รวม

19
4
24
15
13
19

22
7
23
6
11
14

41
11
47
21
24
33

23
13
14
19

0
0
0
0

23
13
14
19

0
0
0
163

5
8
13
109

5
8
13
272

ทวิภาคี
เทคนิคเครื่องกล
ติดตังและบำรุงรักษำ
ไฟฟ้ำกำลัง
อิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม
กำรบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคสมทบ
ไฟฟ้ำกำลัง
กำรจัดกำรทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กำรบัญชี
เทียบโอนประสบการณ์
เทคนิคเครื่องกล
กำรบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม จานวน 527 คน :
ที่

วิชาที่สอน

โรงเรียน

๑. งำนพืนฐำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
๒. จัดดอกไม้ในงำนพิธีต่ำงๆ
อำชีพช่ำงร้อยมำลัย
ศิลปประดิษฐ์เบืองต้น
งำนติดตังจำนรับสัญญำณดำมเทียมและทีวี
๓.
ดิจิตอล
4. โดนัท ขนมปัง และเดนนิสเพสตี
โดนัท ขนมปัง และเดนนิสเพสตี
คุกกีและเค้ก
5.
นวดเท้ำเพื่อสุขภำพ
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กำงเกงสตรีเบืองต้น
กำงเกงชำวเล
ร้อยลูกปัด
ศิลปกำรตกแต่งเสือด้วยมือ
กีตำร์โฟร์คขันต้น
ช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์
ช่ำงซ่อมเครื่องยนต์เล็ก (แก๊สโซลีน)
ช่ำงบำรุงรักษำรถยนต์
ช่ำงซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
ขนมไทยชำววัง

15 หัตถกรรมงำนเชือก
16 งำนประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก
รวมทั้งสิ้น

รยส.รร.สมำคมป่ำไม้
รยส. รร.ท๕
รยส. รร.ท๕
รยส. รร.ท๕
รยส. ร.ร.หนองรีประชำ
นิมิต
รยส. รร.ท๕
รยส. ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยำคม
รยส. ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยำคม
รยส. ร.ร.หนองรีประชำ
นิมิต
รยส.รร.สมำคมป่ำไม้
รยส. ร.ร.ด่ำนมะขำมเตีย
วิทยำคม
รยส. ร.ร.ด่ำนมะขำมเตียฯ
รยส. ร.ร.ด่ำนมะขำมเตียฯ
รยส. ร.ร.ด่ำนมะขำมเตียฯ
รยส. ร.ร.ด่ำนมะขำมเตียฯ
รยส. ร.ร.ด่ำนมะขำมเตียฯ
รยส. รร.หนองปรือ
รยส. ร.ร.หนองรีประชำ
นิมิต
รยส. ร.ร.หนองรีประชำ
นิมิต
รยส. ร.ร.บ้ำนเขำแหลม
รยส. ร.ร.บ้ำนเขำแหลม

จานวน
นักเรียน
23
15
12
20
30
10
9
8
21
17
42
36
29
42
46
35
17
31
25
28
31
527
คน

จานวน
ชั่วโมง
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
40
40
40
40
40
40
75
75
75
75
75
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน 1,417 คน จาแนกเป็น :

สาขาวิชา

รุ่น 141 รุ่น 142 รุ่น 143 รุ่น 144
(3/2561) (4/2561) (1/2562) (2/2562)

รวม

ไฟฟ้ำกำลัง

37

30

85

-

152

ผ้ำและเครื่องแต่งกำย

108

86

77

64

335

คหกรรมศำสตร์

136

176

172

199

683

อำหำรและโภชนำกำร

12

12

20

30

74

ดนตรี

34

40

48

54

176

รวม

327

344

402

347

1,420

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มผู้ด้อยโอกาส) จานวน 157 คน จาแนกเป็น :
สาขาวิชา
เรือนจำจังหวัดกำญจนบุรี

รุ่น 141 รุ่น 142 รุ่น 143 รุ่น 144
(3/2561) (4/2561) (1/2562) (2/2562)
22

30

26

25

15

14

13

12

รวม
103

ผ้ำและเครื่องแต่งกำย
สถำนพินิจจังหวัดกำญจนบุรี
ดนตรี
รวม

37

44

39

37

54
157

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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เกียรติและความภาคภูมิใจ
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี เป็นวิทยำลัยที่ผลิตนักเรียนนักศึกษำทำงด้ำนวิชำชีพได้รับ รำงวัลและเป็นที่
ยอมรับของสังคม ดังต่อไปนี
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

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

1. ผ่ำนกำรประเมินศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ระดับภำค ภำคกลำง ประจำปีกำรศึกษำ
2561 ระดับ 3 ดำว
2. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถำนศึกษำสถำนศึกษำคุณธรรมอำชีวศึกษำ ในกำรประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และจัดแสดงผลงำนกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำคุณธรรมอำชีวศึกษำ
ปี2561
3. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง “สถำนศึกษำพอเพียง 2561”
4. รับรำงวัล “โครงกำรประกวดโรงเรียนประชำธิปไตยดีเด่นในระดับอำชีวศึกษำ” เพื่อมอบรำงวัล
สถำบันอำชีวศึกษำประชำธิปไตยต้นแบบ จัดโดยคณะกรรมกำรโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและวิถี
ประชำธิปไตยในโรงเรียน สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ ณ หอ
ประชุมนวมินทร์ โรงเรียนวชิรำวุธวิทยำลัย 28 กุมภำพันธ์ 2562
5. ผ่ำนกำรประเมินรับรองควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตำม พรบ.ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน(ฉบับที่ 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) จำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (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. รำงวั ล ชนะเลิ ศ “กำรแข่ ง ขั น ทั ก ษะกำรออกแบบพั ฒ นำโปรแกรมควบคุ ม อุ ป กรณ์ ” ระดั บ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ งำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำร แข่งขัน
ทักษะวิชำชีพและทักษะพืนฐำน ระดับชำติ ครังที่ 28 ปีกำรศึกษำ 2561
2. รำงวัลชนะเลิศ “กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชำย) “ งำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพใน
อนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และทักษะพืนฐำน ระดับชำติ ครังที่ 28 ปีกำรศึกษำ
2561
3. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “กำรประกวดวงดนตรีสำกลคนพันธุ์ R”งำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนัก
วิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และทักษะพืนฐำน ระดับชำติ ครังที่ 28 ปี
กำรศึกษำ 2561
4. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “กำรประกวดวงดนตรีสำกลคนพันธุ์ R”งำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนัก
วิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และทักษะพืนฐำน ระดับชำติ ครังที่ 28 ปี
กำรศึกษำ 2561
5. ได้รับเหรียญทองแดง กำรแข่งขันกีฬำเซปักตระกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชำย จำกกำรแข่งขันปีฬำอำชีวะ
เกมส์ระดับชำติ ครังที่ 13 “บัวหลวงเกมส์”
6. ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณ “ผลสำเร็จในกำรปฏิบัติง ำนศูนย์กำลัง คนอำชีวศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ
2558” ระดับ ดีมำก (100 คะแนนเต็ม) จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
7. รำงวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง) และรำงวัล Honor Awards สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ
อุปกรณ์เสริมไม้ชักฟิวส์แรงสูงแบบสวม
8. รำงวัลชมเชย(ระดับเหรียญเงิน) สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่ำ
9. รำงวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง) สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์และอำชีวอนำมัย เบำะรองนอนป้องกัน
แผลกดทับ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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10. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (ระดับเหรียญทอง)กำรนำเสนอผลงำนวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ภำค
ภำษำอังกฤษ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่ำ
11. ได้รับรำงวัล ระดับเหรียญทอง กำรประกวดงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ชุดควบคุมหม้อก๋วยเตี๋ยว
ประหยัดพลังงำน” ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2557 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร
12. รำงวัลระดับเหรียญทอง กำรประกวดกำรแข่งขัน “VEC Creative Application Contest 2014” ชิง
ถ้วยพระรำชทำน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี (ระดับชำติ)
13. รำงวัลเด็กและเยำวชนดีเด่นแห่งชำติ ปี 2556 (นำยณรงค์ เนียมทอง)
รางวัลระดับภาค

1. รำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ”กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ฯ
ระดับภำคภำคกลำง ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ประเภทสิ่ง ประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ “ครีมขัด
รองเท้ำสำรสกัดเปลือกกล้วยนำว้ำ”
2. กำรประเมินมำตรฐำนองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง ประเทศไทย ประเภท สถำนศึกษำขนำดเล็ก
ระดับภำค ภำคกลำง ประจำปีกำรศึกษำ 2561
3. รำงวัลกำรตัดผมชำย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพทักษะพืนฐำน ระดับภำค ภำคกลำง ประจำปี 2561
4. ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันกีฑำ 4*400 เมตร ชำย จำกกำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ระดับภำค
ภำคกลำง ประจำปี พ.ศ. 2561
5. ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันเซปักตะกร้อชำย ประเภททีมเดี่ยว จำกกำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์
ระดับภำค ภำคกลำง ประจำปี พ.ศ. 2561
6. ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันเซปักตะกร้อหญิง ประเภททีมเดี่ยว จำกกำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์
ระดับภำค ภำคกลำง ประจำปี พ.ศ. 2561
7. รำงวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพืนฐำน ประจำปี 2560 “ทักษะ
กำรขำยสินค้ำออนไลน์” ประจำปี 2560
8. รำงวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพืนฐำน ประจำปี 2560 “ทักษะ
กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง” (ชำย)
9. รำงวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพืนฐำน ประจำปี 2560 “ทักษะ
กำรประกวดวงดนตรีสำกลคนพันธุ์ R”
10. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทอง) กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพืนฐำน ประจำปี
2560 “ทักษะกำรออกแบบพัฒนำโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์”
11. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทอง) กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพืนฐำน ประจำปี 2560
“ทักษะกำรออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์”
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12. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพืนฐำน ประจำปี 2559 “ทักษะ
กำรขำยสินค้ำออนไลน์”
13. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพืนฐำน ประจำปี 2559
“ทักษะกำรติดตังจำนดำวเทียม”
14. รำงวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง) กำรแข่งขันผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ชื่อ อุปกรณ์เสริมไม้
ชักฟิวส์แรงสูงแบบสวม
15. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (ระดับเหรียญทอง) กำรแข่งขันผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ชื่อ
ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่ำ
16. กำรนำเสนอผลงำนวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ภำคภำษำอังกฤษรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
กำรแข่งขันผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ชื่อ ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่ำ
17. ได้รับรำงวัลย์องค์กำรมำตรฐำนดีเด่น ประเภทสถำนศึกษำขนำดเล็ก ระดับภำคกลำง ครังที่ 23 ปี
กำรศึกษำ 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18. ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขันมวยสำกลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวท นน.ไม่เกิน 60 กก. ณ
จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558
19. ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขันมวยสมัครเล่น รุ่นฟลำยเวท นำหนักไม่เกิน 49 กก. ณ
จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558
20. รำงวัลระดับเหรียญทอง และเหรียญเงินกำรประกวดสื่อกำรเรียนกำรสอนไอทีซีเพื่ออำชีวศึกษำระดับ
ภำคกลำง ปี 2557
21. รำงวัลระดับเหรียญทอง กำรประเมินสถำนศึกษำขนำดเล็ก ระดับภำคกลำง ปี 2557
22. รำงวัลชนะเลิศ ระดับภำคกลำง“กีฬำหมำกล้อม ประเภททีม” ประจำปีกำรศึกษำ 2557
23. รำงวัลหน่วยมำตรฐำนวิชำชีพ “ระดับเหรียญทอง” ประเภทสถำนศึกษำขนำดเล็ก ประจำปี 2556
24. โครงกำรวิทยำศำสตร์ รำงวัลเหรียญทอง ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด ปีกำรศึกษำ 2555
25. รำงวัลชนะเลิศ ระดับชำติ จำกกระทรวงศึกษำธิกำร และ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้ำ จำกัด กำรแข่งขัน
“Honda Scoppi Marketing plan contest#4”ปี 2554
26. รำงวัลเหรียญทองแดง “ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ” กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับภำคกลำงประจำปี
2554
********************************
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ข้อมูลด้านงบประมาณ
สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ
2561
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแยกผลผลิต ประจาปี 2562

งบรายจ่ าย
ปวช.
รวมจ่ ายทั้งสิ้ น
งบบุ ค ลากร
งบดาเนิ น งาน

557,900.00
557,900.00

ผลการใช้เ งินปี ต ามแ ผนปฏิ บั ติ การ ปี 2562 แ หล่ งเงินผลผลิ ต
ผลผลิ ต
เงินอุ ด หนุ น
ปวส.
ระยะสั้ น
ค่ าสาธารณุป โภค
รวม
(ค่ าจั ด การ
795,100.00 5,699,900.00
1,211,000.00 5,284,870.05 13,548,770.05
795,100.00

ค่ าสาธาร ณู ปโภค

-

-

งบลงทุ น

-

-

งบร ายจ่ ายอื่ น

-

-

2,960,900.00
2,739,000.00
-

-

4,230,037.42

4,230,037.42

-

843,407.93

5,157,307.93

211,424.70

1,422,424.70

1,211,000.00
-

-

2,739,000.00

-

-

-
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3.1.2 สรุปผลรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ได้รบั จัดสรรทัง้ สิ้น
ข. ได้รบั จัดสรร
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน

29,088,160.83 บาท
29,088,160.83
1,161,110.00
4,313,900.00
ผลผลิต ปวช.
ผลผลิต ปวส.

ผลผลิต ระยะสั้น
งบสาธารณูปโภค
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
งบโครงการตามนโยบาย สอศ.
เงินรายได้สถานศึกษา
ยกมาจากปี งปม.2562
เงินระดมทุนทรัพยากร
2. รายจ่ายจริง
งบบุคลากร
- พนักงานราชการ
- ค่าจ้างครูและลูกจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ชุดปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
สาเร็จรูปเพือ่ การออกแบบยานยนต์
- ครุภณ
ั ฑ์อนื่ ๆ
ค่าสิ่งก่อสร้าง
- ไม่มี
งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
- ค่าจัดการเรียนการสอน
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
งบรายจ่ายอื่ น
3. คงเหลือยกไปในปีงบประมาณ 2563
เงินรายได้สถานศึกษา

557,900.00
795,100.00

บาท
บาท

2,960,900.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,211,000.00
2,739,000.00
8,443,495.00
3,360,760.00
7,858,895.83
3,327,149.82
4,531,746.01

5,966,673.94

25,960,328.39 บาท
บาท

1,161,110.00
4,805,563.94
10,821,729.42
3,393,360.00
3,291,134.99
4,137,234.43
2,394,675.38
3,385,620.00
3,385,620.00
2,739,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

646,620.00
0.00
3,370,049.65

บาท
บาท
บาท

21,580.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

286,504.65
1,429,000.00
678,775.00
328,670.00
647,100.00

3,127,832.44

3,127,832.44 บาท
บาท
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3.1.3 ผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาปี 2562

1. รายรับจริง

8,443,495.00 บาท

ได้รบั จัดสรร

8,443,495.00

บาท

ค่าจัดการเรียนการสอน

5,359,950.00

บาท

ค่าหนังสือเรียน

1,429,000.00

บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน

328,670.00

บาท

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

647,100.00

บาท

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

678,775.00

บาท

2. รายจ่ายจริง

8,443,495.00 บาท

งบบุคลากร

4,230,037.42

บาท

- ค่าจ้างครูอตั ราจ้าง

1,410,170.90

บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

2,123,666.18

บาท

- ค่าครองชีพครูอตั ราจ้าง

209,099.87

บาท

- ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว

487,100.47

บาท

งบดาเนินงาน

843,407.93

บาท

- ค่าตอบแทน

441,567.23

บาท

- ค่าใช้สอย

190,416.00

บาท

0.00

บาท

211,424.70

บาท

3,370,049.65

บาท

1,429,000.00

บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน

328,670.00

บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

647,100.00

บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

678,775.00

บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน

286,504.65

บาท

- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบเรียนฟรี 15 ปี
- ค่าหนังสือเรียน
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3.1.4 ผลการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาปี 2562

1. รายรับจริง
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปี 2561
- เงินระดมทรัพยากร ปี 2562
2. รายจ่ายจริง
งบบุคลากร
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

7,858,895.83 บาท
3,327,149.82
4,531,746.01

118,326.52
118,326.52
2,972,286.19
1,145,680.00
1,145,653.44
680,952.75
972,250.68
646,620.00
646,620.00

- จอโปรเจคเตอร์หอ้ งประชุม
- เครื่องอุปกรณ์ไมโครติก
- เครื่องเซิร์ฟเวอร์ RMS

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

84,900.00
31,900.00
51,990.00

- เครื่องแปลงไฟฟ้า

1 เครื่อง

7,290.00

- เครื่องสแกนเอกสาร

4 เครื่อง

60,000.00

- ตูส้ าขาโทรศัพท์

1 ตู้

24,400.00

- เครื่องปรับอากาศแผนกดนตรี

3 เครื่อง

72,500.00

- ครุภณั ฑ์สานักงาน (ผู้บริหาร)

3 ชุด

26,000.00

- เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน

13 เครื่อง

ค่าสิ่งก่อสร้าง

บาท
บาท
4,731,063.39 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

287,640.00

0.00

- ไม่มี
งบรายจ่ายอืน่

3. คงเหลือยกไปในปีงบประมาณ 2563

21,580.00

บาท
3,127,832.44 บาท
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3.1.5 ผลการใช้จ่ายเงินโครงการตามนโยบาย 2562
แหล่งงบประมาณ เงินงบประมาณ

ชื่อโครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

ผลการใช้จ่ายเงิน

แยกตามผลผลิต ทีไ่ ด้รับจัดสรร

งบบุคลากร

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู (จ้างครู)

งบรายจ่ายอืน่

189,600.00

- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน (จ้างเจ้าหน้าที่)

งบรายจ่ายอืน่

- โครงการจ้างครูวชิ าชีพผู้ทรงคุณค่า

189,600.00

-

-

-

189,600.00

117,600.00

117,600.00

-

-

-

117,600.00

งบรายจ่ายอืน่

150,000.00

150,000.00

-

-

-

150,000.00

- โครงการจัดหาเครื่องมือผู้เรียน

งบรายจ่ายอืน่

153,060.00

-

-

-

- ทุนเฉลิมราชกุมารี

งบอุดหนุน

75,000.00

-

-

- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

รายจ่ายอืน่

150,000.00

-

22,804.44

80,316.00

- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

งบรายจ่ายอืน่

21,000.00

-

8,692.00

12,308.00

- โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางตะวันออกเฉียงใต้

งบรายจ่ายอืน่

200,000.00

-

14,400.00

168,036.00

17,564.00

200,000.00

- โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

งบอุดหนุน

320,000.00

-

79,782.00

28,248.00

211,970.00

320,000.00

970,000.00

-

62,515.43

322,981.75

584,502.82

970,000.00

2,500.00

17,500.00

20,000.00

255,420.95

350,859.05

631,000.00

- โครงการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากาลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ งบรายจ่ายอืน่

75,000.00

ค่าวัสดุ

รวม

153,060.00
46,879.56
-

153,060.00
75,000.00
150,000.00
21,000.00

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวิจัยเพื่อการจัดกระบวนการ (RBL)

ปวส.

20,000.00

-

- โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix it)

งบรายจ่ายอืน่

631,000.00

-

- โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฯ (อาชีวะสงกรานต์)

งบรายจ่ายอืน่

20,000.00

-

- โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฯ (อาชีวะอาสาปีใหม่)

งบรายจ่ายอืน่

40,000.00

-

18,550.00

20,000.00

1,450.00

40,000.00

- โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งบรายจ่ายอืน่

123,500.00

-

85,000.00

34,572.00

3,928.00

123,500.00

- โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

งบรายจ่ายอืน่

20,000.00

-

-

20,000.00

-

20,000.00

- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

งบรายจ่ายอืน่

10,000.00

-

-

10,000.00

-

10,000.00

- โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดาริ (ตชด.) งบรายจ่ายอืน่

150,000.00

-

รวมทัง้ สิ้น

3,360,760.00

457,200.00

24,720.00
-

64,938.48

20,000.00

35,105.00

-

49,956.52

20,000.00

150,000.00

381,402.35 1,084,487.70 1,437,669.95 3,360,760.00
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562

แผนภูมิภาพเปรียบเทียบข้อมูลผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณปี 2562

ผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษา

งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
ค่ำหนังสือเรี ยน
ค่ำเครื่ องแบบนักเรี ยน
ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรี ยน
ค่ำจัดกำรเรี ยนกำรสอน
ค่ำอุปกรณ์กำรเรี ยน

ผลการใช้ จ่ายเงินรายได้ สถานศึกษา

งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
งบค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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- ค่าตอบแทนพิเศษข/ร ,ล/จ เต็มขั้น

43,800.00
-

-

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว
งบดาเนิ น งาน
ค่ าตอบแทน
- ค่าปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
- ค่าสอนภาคนอกเวลา
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
- ค่าธุรการนอกเวลา

-

ค่าครองชีพครูอตั ราจ้าง

1,117,310.00

เงินเดือนพนักงานราชการ
-

1,117,310.00

งบบุค ลากร

ค่าจ้างครูอตั ราจ้าง

1,161,110.00

(พนั กงานราช การ)

บุค ลากรภาค รั ฐ

ค่ าใช้ จ่าย

รวมจ่ายทั้ ง สิ้น

งบรายจ่าย

2562

557,900.00
104,493.00
104,493.00
-

-

-

-

-

-

557,900.00

ปวช .

795,100.00
354,843.12
354,843.12
-

-

-

-

-

-

795,100.00

ปวส.

2,960,900.00
965,374.30
747,574.30
217,800.00

-

-

-

-

-

5,699,900.00

ระยะสั้น

1,211,000.00
-

-

-

-

-

-

1,211,000.00

ค่ าสาธารณุ ปโภค

เงิ น อุด หนุ น

487,100.47
843,407.93
441,567.23
397,167.23
44,400.00

2,123,666.18

209,099.87

1,410,170.90

-

4,230,037.42

8,443,495.00

เรี ย นฟรี 15 ปี

ผลผลิต

ผลการใช้ เ งิ น ปีต ามแผนปฏิ บัติ การ ปี 2562 แหล่ง เงิ น ผลผลิต

3.3.1 สรุปผลการใช้จ่าย เงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-

3,944,536.87
1,145,680.00
79,920.00
813,200.00
53,400.00
199,160.00

2,903,560.00
381,402.35
66,110.00
227,672.35
87,620.00
-

-

-

118,326.52

-

339,600.00
117,600.00

-

118,326.52

4,731,063.39

สถานศึ กษา

เงิ น รายได้

-

457,200.00

3,360,760.00

โค รงการอื่ น ๆ

แผนงาน/

13,216,404.80
3,393,360.00
146,030.00
2,644,950.00
141,020.00
461,360.00
-

487,100.47

2,359,592.70

209,099.87

1,749,770.90

1,117,310.00

5,922,873.94

25,960,328.39

รวม

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562
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ค่ าใช้ สอย
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
- ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ ๆ
- ค่าเงินประกันสังคม
- ค่าใช้จ่ายอืน่ (ค่าจ้าง,ลงทะเบียน)
- ค่าใช้สอยในโครงการ
ค่ าวั สดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุการศึกษา (วัสดุฝกึ )
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุงานอาคาร
- วัสดุประชาสัมพันธ์
- วัสดุไฟฟ้า
- วัสดุหนังสือและตารา
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุยานพาหนะ

งบรายจ่าย

43,800.00
43,800.00
-

(พนั กงานราชการ)

บุค ลากรภาครั ฐ

ค่ าใช้ จ่าย

453,407.00
453,407.00
-

ปวช.
440,256.88
440,256.88
-

ปวส.
870,577.85
208,231.45
31,910.00
5,466.00
428,965.00
27,504.40
23,624.00
144,877.00
1,124,947.85
146,340.20
190,629.05
74,834.93
292,442.40
34,969.27
550.00
111,470.00

ระยะสั้น
-

ค่ าสาธารณุ ปโภค
1,084,487.70
764,817.55
1,106.00
8,000.00
54,343.15
256,221.00
1,437,669.95
95,135.00
318,241.31
136,267.75
56,232.51
2,707.10
4,629.00
43,270.00

โครงการอื่ นๆ

เรี ยนฟรี 15 ปี
190,416.00
190,416.00
-

แผนงาน/

เงิ นอุด หนุ น

ผลการใช้ เ งิ นปีต ามแผนปฏิ บัติ การ ปี 2562 แหล่ง เงิ นผลผลิต
ผลผลิต

1,145,653.44
136,264.00
1,500.00
2,812.00
171,725.00
37,415.85
17,035.00
61,431.59
717,470.00
680,952.75
35,650.00
88,696.30
37,057.75
120,359.00
7,992.00
8,320.00
17,530.00

สถานศึ กษา

เงิ นรายได้

3,291,134.99
1,109,313.00
33,410.00
9,384.00
608,690.00
119,263.40
231,075.00
61,431.59
1,118,568.00
4,137,234.43
277,125.20
1,491,230.54
248,160.43
469,033.91
45,668.37
13,499.00
172,270.00

รวม

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

29

-

- ชุดปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
-

- จอโปรเจคเตอร์หอ้ งประชุม

- คอมพิวเตอร์สานักงาน 13 เครื่อง
- เครื่องอปุกรณ์ไมโครติก

สาเร็จรูปเพื่อการออกแบบยานยนต์

-

-

- ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

ค่ าค รุ ภั ณ ฑ์

-

- ค่าไปรษณีย์
-

-

- ค่าโทรศัพท์

งบลงทุน

-

-

ค่ าสาธารณู ปโภค

- ค่าน้าปะปา

-

- วัสดุโครงการ
-

-

- วัสดุบริการวิชาการ/วิชาชีพ

- ค่าไฟฟ้า

-

(พนั กงานราชการ)
-

บุค ลากรภาค รั ฐ

ค่ าใช้ จ่าย

- วัสดุเกษตร

- วัสดุเวชภัณฑ์
- วัสดุสื่อการสอน
- วัสดุงานบ้านงานครัว

งบรายจ่าย
ปวช.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปวส.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,739,000.00

2,739,000.00

2,739,000.00

-

-

-

-

-

-

94,539.00

25,790.00

-

115,555.00
37,828.00

ระยะสั้น

-

-

-

-

-

1,911.16

21,539.00

30,232.38

419,875.46

737,442.00

1,211,000.00

-

-

-

-

ค่ าสาธารณุ ปโภค

เงิ น อุด หนุ น

-

-

-

-

-

-

-

-

74,590.62

136,834.08

211,424.70

-

-

-

เรี ยนฟรี 15 ปี
-

ผลผลิต

ผลการใช้ เ งิ น ปีต ามแผนปฏิ บัติ การ ปี 2562 แหล่ง เงิ น ผลผลิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

732,814.38

-

38,454.00
9,918.90
-

โค รงการอื่ น ๆ

แผนงาน/

287,640.00
31,900.00

84,900.00

-

646,620.00

646,620.00

51,445.60

2,781.00

13,191.21

307,147.91

597,684.96

972,250.68

208,362.70

4,520.00

-

สถานศึ กษา
30,000.00
44,585.00
77,880.00

เงิ น รายได้

287,640.00
31,900.00

84,900.00

2,739,000.00

3,385,620.00

3,385,620.00

53,356.76

24,320.00

43,423.59

801,613.99

1,471,961.04

2,394,675.38

1,035,716.08

30,310.00

30,000.00
198,594.00
125,626.90
-

รวม

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562
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-

ค่ าสิ่ง ก่อสร้ าง

- ไม่มี

- คืนค่าลงทะเบียนระยะสั้น

งบรายจ่ายอื่ น
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

678,775.00

647,100.00

-

-

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

-

-

-

-

286,504.65

3,370,049.65

-

-

-

-

-

-

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เรี ยนฟรี 15 ปี

เงิ น อุด หนุ น

328,670.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่ าสาธารณุ ปโภค

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระยะสั้น

- ค่าอุปกรณ์การเรียน

-

-

-

-

-

-

-

-

ปวส.

1,429,000.00

ปวช.

- ค่าหนังสือเรียน

-

-

- เครื่องแปลงไฟฟ้า

- ค่าจัดการเรียนการสอน

-

- ตูส้ าขาโทรศัพท์
- เครื่องเซิร์ฟเวอร์ RMS
- เครื่องสแกนเอกสาร

-

-

- เครื่องปรับอากาศแผนกดนตรี

งบเงิ น อุด หนุ น เรี ยนฟรี 15 ปี

-

(พนั กงานราชการ)

บุค ลากรภาค รั ฐ

ค่ าใช้ จ่าย

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

งบรายจ่าย

ผลการใช้ เ งิ น ปีต ามแผนปฏิ บัติ การ ปี 2562 แหล่ง เงิ น ผลผลิต
ผลผลิต

-

-

-

โค รงการอื่ น ๆ

แผนงาน/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,580.00

21,580.00

-

-

-

-

-

-

-

7,290.00

24,400.00
51,990.00
60,000.00

72,500.00

26,000.00

สถานศึ กษา

เงิ น รายได้

21,580.00

21,580.00

678,775.00

647,100.00

328,670.00

1,429,000.00

286,504.65

3,370,049.65

-

-

-

24,400.00
51,990.00
60,000.00
7,290.00

26,000.00
72,500.00

รวม
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ผลการดาเนินงานโครงการประจาปี 2562
ผลสัม ฤทธิ์
ลาดั บที่

โค รงการ

งบประมาณ

ใช้ จริ ง

โค รงการ
(ค ะแนนเต็ ม 4)

งานบุค ลากร
1

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562

900,000.00

1,109,313.00

3.80

5,106,000.00

4,783,854.43

3.60

850,000.00

1,077,723.91

3.80

120,000.00

108,764.00

3.85

120,000.00

115,662.00

3.75

3,000.00

1,700.00

4.00

38,450.00
38,450.00

51,990.00
13,690.00

3.80
3.65

8,900.00

8,900.00

3.85

390,000.00

390,000.00

3.75
3.80

งานพั สดุ
2

โครงการจัดหาและซ่อมแซมวัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์ ประจาปีงบประมาณ 2562
งานอาค ารสถานที่

3

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
งานทะเบีย น

4

โครงการมอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา
งานประช าสัม พั น ธ์

5

โครงการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เชิงรุก
งานวางแผนและงบประมาณ

6

โครงการสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561 และจัดทา

10

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2562
งานศู นย์ข้ อมู ลสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
โครงการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา
งานค วามร่ ว มมื อ
โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายการจัดการศึกษา
งานวิ จัย และพั ฒ นาฯ
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

11

โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

7
8
9

-

-

งานประกัน คุ ณภาพและมาตรฐาน
12

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาฯ

25,000.00

24,600.00

3.60

150,000.00

150,000.00

4.00

10,000.00

10,000.00

3.85

247,000.00

247,000.00

3.78

39,000.00

39,450.00

3.80

งานส่ง เสริ ม ผลผลิต การค้ าฯ
13

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของผู้เรียน

14

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
งานกิจกรรม

15

โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม

16

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและวันสาคัญของชาติ ศาสนา

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ผลสัม ฤทธิ์
ลาดั บที่

โค รงการ

งบประมาณ

ใช้ จริ ง

โค รงการ
(ค ะแนนเต็ ม 4)

17

โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนเก่งและมีความสุข

28,500.00

28,500.00

3.75

18

โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดีและมีความสุข

28,500.00

28,500.00

3.85

19

โครงการส่งเสริมจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

18,000.00

17,850.00

3.80

20

โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายและนันทนาการ

45,000.00

44,820.00

3.85

21

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการทางลูกเสือ

358,000.00

35,852.00

3.75

12,500.00

12,500.00

3.80

10,000.00

10,000.00

3.82

30,000.00

30,000.00

3.90

47,000.00
เงินบริจาค
25,000.00

46,500.00
เงินบริจาค
24,900.00

25
26
27

งานปกค รอง
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ศู นย์อานวยการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติ ด ในสถานศึ กษา
โครงการ ป้องกันปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
โครงการจัดสวัสดิการและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
งานแนะแนวอาชี พและจัด หางาน
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่
โครงการช่วยเหลือและระดมทุนการศึกษาสาหรับ นักเรียน นักศึกษา
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

28

โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.

2,000.00

1,500.00

3.85
4.00
3.80
3.85

29

โครงการปัจจิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และปวส. 2

5,000.00

5,000.00

3.80

21,000.00

21,000.00

3.85

22
23
24

งานครูทปี่ รึกษา
30

โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
งานโค รงการพิ เ ศ ษและบริ การชุ มช น

31

โครงการความร่วมมือองค์กรต่างประเทศ

32

โครงการฝึกอบรมหลักวิชาชีพระยะสั้นเพื่อคนพิการหรือผู้ดอ้ ยโอกาส

33

งบ สอศ.

ไม่ได้รับ งปม.

12,000.00

12,000.00

3.85

โครงการพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

970,000.00

970,000.00

3.80

34

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซอ่ มสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center)

631,000.00

631,000.00

3.90

35

โครงการอาชีวะอาสา

60,000.00

60,000.00

3.85

37

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชมุ ชน

120,000.00

120,000.00

3.90

38

โครงการพัฒนาและฝึกอาชีพโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

150,000.00

150,000.00

4.00

39

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั ผู้ลี้ภยั การสู้รบ ฯ (ADRA)

250,000.00

250,000.00

3.85

40

โครงการพัฒนาบุคลากร ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ ฯภายใต้โครงการตามพระราชดาริฯ

10,000.00

10,000.00

4.00

350,000.00

345,500.00

3.75

งานพัฒนาหลักสุตรฯ
41

โครงการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนประสบการณ์

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ผลสัม ฤทธิ์
ลาดั บที่

โค รงการ

งบประมาณ

ใช้ จริ ง

โค รงการ
(ค ะแนนเต็ ม 4)

42

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส.

43

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ ETOE

44

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น

2,960,900.00

2,960,900.00

3.85

45

โครงการจัดการเรียนการสอนกองทุนการศึกษา

40,000.00

39,520.00

3.80

46

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยมในโรงเรียนเครือข่าย

60,000.00

63,468.00

3.85

47

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

100,000.00

112,850.00

3.75

48

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพือ่ เตรียมสอบ (V-Net)

5,000.00

5,000.00

3.85

49

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการตลาดแรงงาน

5,000.00

5,000.00

3.80

50

โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และภูมิปญ
ั ญาฯ

20,000.00

19,850.00

3.75

51
52

โครงการศึกษาดูงานนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปวส. และนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

141,000.00
141,000.00
ไม่ได้ดาเนินการ

3.80

53
54
55
56
57
58
59
60

งานวิทยบริการและห้องสมุด
โครงการส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้าเพือ่ พัฒนาผู้เรียน
งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
โครงการพัฒนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานวัดผลและประมวลผล
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน นักศึกษา (การบัญชี)
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแผนกวิชา

2,210,000.00
งบ สอศ.

2,166,200.00

3.65

ไม่ได้รับ งปม.

22,000.00

22,000.00

3.75

850,000.00
20,000.00

795,100.00
20,000.00

3.85
3.85

30,000.00
-

29,800.00
-

3.80
3.80

47,000.00
งบ สอศ.
96,000.00

46,500.00
ไม่ได้รับ งปม.
96,000.00

3.75

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ผลการดาเนินงานโครงการตามนโยบาย
1. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู เพื่อจัดหาครูสาหรับ
แก้ไ ขปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนวิทยาลัยฯ ได้เปิดรับสมัครครู จานวน 1 อัตรา คือ ครูชัยมงคล พันฤทธิ์
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท
2. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้แก่นักเรียน
นักศึกษา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานของครูผู้สอนทีไปปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุนอีกหน้าที่หนึ่ง ทาให้เวลาใน
การเตรียมการเรียนการสอนของครูน้อยลง วิทยาลัยฯ ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
จานวน 1 อัตรา คือนางสาวพัชรีย์ โสจันทร์ งบประมาณทั้งสิ้น 117,600 บาท
3. โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ขาดแคลนครูผู้สอน ซึ่งทางวิทยาลัยได้ดาเนินการจ้างครูในสาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 1 อัตรา คือ
นางสาวศิรินันท์ ยังเจริญ งบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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4. โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระให้แก่นักเรียน
นักศึกษา โดยการจัดอบรมภายใต้กิจกรรมผู้ประกอบการใหม่ SME และโครงการพัฒนานักเรียนและส่งเสริม
นักเรียน นักศึกษา สู่ศักยภาพ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร “อบรมเขียนแผนธุรกิจ” เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์สามารถนาไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน
นักศึกษา งบประมาณ 150,000 บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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5. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียน โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และดาเนินกิจกรรมสันทนาการ เพื่อหาแนวทางใน
การลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 21,000 บาท

6. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางตะวันออกเฉียงใต้
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการกิจกรรมตามภารกิจที่ไ ด้รับมอบหมาย เพื่อให้มีความรู้
ทักษะภาษาและวิชาชีพ มีความสามารถด้านการแข่งขัน การสร้างนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
สอดรับกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และนโยบาย Thailand 4.0 งบประมาณ 200,000 บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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7. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์
โดยได้จัดสรรให้กับแผนกวิชาเพื่อดาเนินการกิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 320,000 บาท

8. โครงการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากาลังคนในเขตเศรษฐกิจ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการกิจกรรมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย
งบประมาณ 970,000 บาท ดังนี้
1. กิจกรรมอบรมระยะสั้นเขตรอยต่อระหว่างประเทศ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้ลี้ภัย ณ
ศูนย์อพยพบ้านต้นยาง ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี งบประมาณ 120,000 บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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2. กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศให้กับครูและนักเรียน

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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3. กำรส่งเสริ มให้ สถำนศึกษำเป็ นศูนย์กลำงในกำรเรี ยนร็ ด้ำนวิชำชีพและกิจกรรมกำรสร้ ำงเครื อข่ำยกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำในพื ้นที่บริ กำรรอยต่อระหว่ำงประเทศ

9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวิจัยเพื่อการจัดกระบวนการ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ในรายวิชาของแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ดาเนินการโดย
อ.กิตติศักดิ์ บัวศรี เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ 20,000 บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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10. โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดาเนินโครงการขยายบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center วันที่ เพื่อบริการประชาชน จานวน 2 ศูนย์ องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองกุ่ม และ อาเภอสังขละบุรี นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ได้แก่ แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์และด้านสุขอนามัย งบประมาณ
ทั้งสิ้น 631,000 บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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11. โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการอาชีวะอาสา “ตรวจรถก่อนใช้
เดินทางปลอดภัย” เทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2562
โดยมีนักเรียน นักศึกษาร่วมดาเนินกิจกรรมจานวน 8 คน และครูผู้ควบคุมจานวน 4 คน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาให้มีทักษะการปฏิบัติงานและมีจิตอาสาต่อส่วนรวม
งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท

12. โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการอาชีวะอาสา “ตรวจรถก่อนใช้
เดินทางปลอดภัย” เทศกาลปีใหม่ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561-2มกราคม
2562 โดยมีนักเรียน นักศึกษาร่วมดาเนินกิจกรรมจานวน 8 คน และครูผู้ควบคุมจานวน 4 คน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาให้มีทักษะการปฏิบัติงานและมีจิตอาสาต่อส่วนรวม
งบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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13. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการกิจกรรมแนะแนวสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผู้เรียนระบบทวิภาคี และได้จัดกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบประมาณ 20,000
บาท

14. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา โดยมี กิจกรรมที่
หลากหลาย งบประมาณ 20,000 บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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15. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินการกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียนดาเนินงานโดยนักเรียน
นักศึกษา จานวน 2 ธุรกิจ คือ ร้านจาหน่ายอาหารเช้า และ ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ งบประมาณ 20,000 บาท

16. โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพแนวพระราชดาริ (ตชด.)
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้ดาเนินจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพแนวพระราชดาริ สอน
วิชาชีพช่างไฟฟ้าและซ่อมบารุงอาคารเรียน ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 งบประมาณ
150,000 บาท

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งกาญจนบุ รี จะส่ ง เสริ ม ให้ มี บ รรยากาศความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ โดยน า
กระบวนการประกันคุณภาพภายในเป็นกลไกในการบริหารจัดการที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าองค์
ความรู้ใ หม่เพื่อประโยชน์ ทางวิชาการ ส่ง เสริมความร่วมมื อทางวิช าการระหว่างวิท ยาลัยกับ สถานประกอบการ
หน่วยงาน ตลอดจนสนับสนุนการบริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่ประชาชน โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น
ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
วิทยำลัยส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมที่มุ่งพัฒนำควำมมีระเบียบวินัย ควำมเป็นผู้นำ ผู้ตำมที่ดี ควำม
รับผิดชอบ กำรทำงำนร่วมกัน กำรรู้จักแก้ปัญหำ กำรตัดสินใจที่เหมำะสม ควำมมีเหตุผล กำรช่วยเหลือแบ่งปันเอือ
อำทรและสมำนฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน ร ว ม ทั ง ส่ ง เ ส ริ ม
กิจกรรมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตำมควำมสนใจในลักษณะอำสำสมัคร เพื่อ
แสดงถึงควำมรับผิดชอบ ควำมดีงำม ควำมเสียสละต่อสังคม และกำรมีจิตสำธำรณะ เช่น กิจกรรมอำสำพัฒนำต่ำง ๆ
กิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
ส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ส่ง เสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรได้รับทุนวิจัยจากทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก รวมทั้ง สนับสนุนส่ง เสริมให้ไ ด้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนาไปพัฒนาการเรียนการสอนและนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับทุนวิจัยจากทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก
ด้านที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
วิทยาลั ยสารพัดช่า งกาญจนบุรี มุ่ง ให้ ความสาคัญ ในการพัฒนาส่ง เสริม และสนับ สนุนกิ จกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ด้วยตระหนักถึง ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม รวมทั้งมุ่งสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรทากิจกรรมการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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การอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีวัฒนธรรมไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัย
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี มุ่งเน้นให้มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยตามหลักธรรมภิ
บาล การกาหนดอานาจหน้าที่ของบุคลากรให้ชัดเจน จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดสร้างพัฒนาระบบ
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยจัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการวิทยาลัย และ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา รวมทั้งจัดให้มีคู่มือหรือแนวทางในการบริหารจัดการ มีการปรับโครงสร้างและ
ระบบบริหารให้สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด อันจะก่อให้เกิดการประหยัดงบประมาณด้านการบริหารจัดการ
*************************

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
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