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ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เป็นสถานศึกษาสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งสถานศึกษาเพื่อสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพ และผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพแก่ประเทศชาติ โดยให้มีรูปแบบของสถานศึกษาที่ประหยัดมีการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในระบบ (หลักสูตร ปวช. ,ปวส) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ๔ ประเภทวิชา ได้แก่
ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปหัตถกรรม โดยให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา
(ที่ราชพัสดุฯ) โดยได้รับงบประมาณ ๓๖ ล้านบาท เพื่อทาการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ หลัง อาคารหอประชุม
๑ หลัง บ้านพักครู ๓ หลัง ๑๘ หน่วย บ้านพักผู้อานวยการ ๑ หลัง
วิทยาลัยฯ ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้เปิดสอนในระยะแรก
ปีการศึกษา ๒๕๔๐ โดยใช้สถานที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เมื่ออาคารเรียนก่อสร้างเสร็จก็ทาการย้าย
นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามมาอยู่ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน
ผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้
๑. นายสุริวงศ์ วงศ์ทองเหลือ ปี ๒๕๓๙ - ๒๕๔๙
๒. นายวิสิฐ
ธนกิจอาไพ
ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒
๓. นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ปี ๒๕๕๓ - ปัจจุบนั
ต้นไม้ประจาวิทยาลัย ต้นไทร
ต้นไทร คือ ต้นไม้ที่มีกิ่งใบ แผ่ไปกว้างใหญ่ไพศาล ให้ความร่มเย็น และนาความสุขมาให้แก่ผู้อยู่อาศัย
สีประจาวิทยาลัย สีม่วงอ่อน
สีม่วงอ่อน คือ เป็นสีที่แสดงถึงความอ่อนหวานน่ารัก ความเป็นสิริมงคล และเจริญรุ่งเรือง เป็นอมตะ
ที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๑๒ ถนนเอกชัย ตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมือง
สมุ ท รสงคราม จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม รหั ส ไปรษณี ย์ ๗๕๐๐๐ โ ทรศั พ ท์ ๐๓๔ - ๗๑๖๓๔ ๓
แฟกซ์ ๐๓๔ –๗๑๖๓๔๓ ต่อ ๑๒๓ Website www.ssptc.ac.th E-Mail address ssptc@hotmail.com
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ตราสัญลักษณ์ประจาสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เป็นสถานศึกษาที่อยู่ในกลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ซึง่
มีอยู่ทั้งหมด ๓ สถานศึกษา โดยสังกัดอยู่ใน " สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา " จึงใช้ตราสัญลักษณ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นตราสัญลักษณ์ประจาสถานศึกษา
ปรัชญาของสถานศึกษา
ทักษะเยี่ยม

เปี่ยมความรู้

เชิดชูคุณธรรม

สัมพันธ์ชุมชน

ความหมายของปรัชญาสถานศึกษา
ทักษะเยี่ยม

ให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ตระหนักว่าสังคมคาดหวังคุณภาพและประโยชน์สูงสุดของ
งานที่ช่างผลิตขึ้นมา ฉะนั้นจะต้องฝึกฝนให้เกิดความชานาญ จนเกิดเป็นทักษะ
พัฒนาฝีมือของตนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

เปี่ยมความรู้

ให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ตระหนักว่านักเรียน
นักศึกษา
ที่จะจบออก
ไปสู่สังคมในปัจจุบันนี้ จะต้องมีความรู้ รู้จริง จึงจะอยู่ดีมีความสุขกับสภาพสังคม
ในปัจจุบัน

เชิดชูคุณธรรม

ให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ตระหนักว่าตนเป็นสิ่งแวดล้อมที่สาคัญของเพื่อนมนุษย์
จักต้องพัฒนาจิตใจให้ถึงพร้อมในคุณธรรมของมนุษย์นั่นคือ
ความไม่เห็นแก่ตัว
หากเห็นแก่ประโยชน์ของวิทยาลัยฯ เป็นที่ตั้ง ยกย่องและให้เกียรติผู้มีอาวุโส และ
ผู้มีคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยฯ

สัมพันธ์ชุมชน

ให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ตระหนักอยู่เสมอว่ามนุษย์สามารถใช้พลังในตัว
ได้
สูงสุด ต่อเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน บุคลากรของวิทยาลัยรู้จักใช้พลังใน
ตัวให้ยังประโยชน์แก่มวลชน โดยไม่มีขีดจากัด

เอกลักษณ์

เป็นสถานศึกษาเพื่อการฝึกอาชีพ

อัตลักษณ์

ฝึกอาชีพ บริการชุมชน

จุดเน้น จุดเด่น

จัดการศึกษาวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน
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วิสัยทัศน์ (vision)
มุ่งมั่นจัดการอาชีวศึกษา ด้วยการฝึกอาชีพที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตรงกับความต้องการของ
ชุมชนและตลาดแรงงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับเทคนิค ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชน บนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
- จัดฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย ให้สอดคล้องและตรงตามความ
ต้องการของชุมชน
- จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- ขยายโอกาส การเรียนรู้วิชาชีพสู่โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นที่ขาดโอกาสในการเรียน ให้สามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
- พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการและแผนงาน โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 2556 – 2559
- เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าหมาย
- ให้บริการด้านวิชาชีพ แก่คนพิการ คนด้อยโอกาส เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป
- ผู้เรียนมีทักษะฝีมือได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ใช้และภาคอุตสาหกรรม
- จํานวนผู้เรียนทางด้านวิชาชีพเพิ่มขึ้น ภายใต้หลักคุณธรรมนําความรู้
- สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม
- พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
- ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ( SWOT Analysis)
จุดเด่น
ด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการทํางาน รักการ
ทํางานสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
ด้านผู้บริหาร พบว่า มีภาวะผู้นํา มีความสามารถในการบริหารจัดการ สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
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จุดที่ควรพัฒนา
ด้านผู้เรียน ประมวลได้ว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด ได้แก่ กลุ่ม
วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นอกจากนี้ ควรได้รับการ
พัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
ด้านครูผู้สอน สรุปได้ว่า ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดทําและนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพจริง
ด้านผู้บริหาร ควรมีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร
ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะการพัฒนาสาระการเรียนรู้
โอกาส
- ชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้
- ผู้ปกครองมีความขยัน หมั่นเพียร เสียสละเพื่อส่วนรวม ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีอาชีพทําสวนและการ
ประมง มีการทําการเกษตรแบบพอเพียง
อุปสรรค
- ผู้ปกครองอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน แบบบ้านสวน ห่างไกลจากตัวเมือง ใช้เวลาเดินทางนาน
- ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย
ยุทธศาสตร์
เพื่อให้บ รรลุ ซึ่งวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการ และพัฒนาวิทยาลั ยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ( ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ในการดําเนินการฯ ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (ม.2)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนส่งเสริมการปลูกจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์

พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตราาน

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑

ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพและมาตราานตามเกณฑ์มาตราานวิชาชีพ

กลยุทธ์ ๑.๑
กลยุทธ์ ๑.๒
กลยุทธ์ ๑.๓

พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V- NET)
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (ม.๒)
เป้าประสงค์
พัฒนาหลักสูตราานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ/ประชาคมอาเซียน และจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตราาน
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑
กลยุทธ์ ๑.๑
กลยุทธ์ ๑.๒
กลยุทธ์ ๑.๓
กลยุทธ์ ๑.๔
กลยุทธ์ ๑.๕

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตราาน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาการฝึกงานในสถานประกอบการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์
พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์ ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ ๑.๒ การจัดทําแผนบริหารพัฒนาสถานศึกษา
กลยุทธ์ ๑.๓ การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
กลยุทธ์ ๑.๔ การบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์ ๑.๕ การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
กลยุทธ์ ๑.๖ การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์ ๒.๑
กลยุทธ์ ๒.๒
กลยุทธ์ ๒.๓
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์ ๓.๑
กลยุทธ์ ๓.๒

การบริหารครู และบุคลการทางการศึกษาและระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับเครือข่าย
บริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
การบริหารจัดการระบบดูแลนักเรียน
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ
เป้าประสงค์
พัฒนาและส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพตามมาตราานสากล
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑
กลยุทธ์ ๑.๑
กลยุทธ์ ๑.๒
กลยุทธ์ ๑.๓
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์ ๒.๑
กลยุทธ์ ๒.๒
กลยุทธ์ ๒.๓

พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
สังคม ท้องถิ่น
พัฒนาศูนย์วิทยบริการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส พิการ และผู้สูงอายุ
พัฒนาการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อให้สามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพหลัก อาชีพรองได้
พัฒนาให้ความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ
พัฒนาบุคลากร สื่อ เพื่อสามารถอบรมวิชาชีพผู้ด้อยโอกาส

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษา์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
เป้าประสงค์
มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษา์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเพื่อการพัฒนา
อาชีพที่มีคุณภาพและมาตราานสากล
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑
กลยุทธ์ ๑.๑
กลยุทธ์ ๑.๒

พัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพ
จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพ
ส่งเสริม เผยแพร่การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์ ๒.๑
กลยุทธ์ ๒.๒
กลยุทธ์ ๒.๓

ส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษา์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
สนับสนุนให้ครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
สนับสนุนให้นักเรียนจัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
นําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูและนักเรียนไปใช้
ประโยชน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก
เป้าประสงค์
พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑
กลยุทธ์ ๑.๑
กลยุทธ์ ๑.๒
กลยุทธ์ ๑.๓

ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์
จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ร่วมทํานุบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอก

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์ ๒.๑
กลยุทธ์ ๒.๒
กลยุทธ์ ๒.๓

พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง
ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมสุขภาพพลเมืองด้วยการกีฬา และนันทนาการ
พัฒนาอาชีพให้พลเมืองได้พึ่งพาตนเองด้านอาชีพ
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แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์ ๓.๑
กลยุทธ์ ๓.๒
กลยุทธ์ ๓.๓
กลยุทธ์ ๓.๔

พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกที่ดี
ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับสากล
ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติ และสร้างการยอมรับของสังคมและประเทศ
สร้างความเข้มแข็งทางด้านภาษาให้พลเมืองไทยด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นอีก
อย่างน้อย ๑ ภาษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เป้าประสงค์
พัฒนาผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้มีคุณภาพและมาตราาน
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑
กลยุทธ์ ๑.๑
กลยุทธ์ ๑.๒
กลยุทธ์ ๑.๓
กลยุทธ์ ๑.๔

การพัฒนาหลักสูตร
จัดทําแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
จัดทําแผนการเรียนรู้รายวิชา พัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
ร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาและสร้างหลักสูตรวิชาชีพ

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์ ๒.๑
กลยุทธ์ ๒.๒
กลยุทธ์ ๒.๓
กลยุทธ์ ๒.๔
กลยุทธ์ ๒.๕

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพ
ผู้เข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
ระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
การสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรม
ผู้สําเร็จการฝึกอบรมนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ ปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
สร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑
กลยุทธ์ ๑.๑
กลยุทธ์ ๑.๒

การพัฒนาระดับคุณภาพภายในระบบการพัฒนาคุณภาพภายใน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
บริหารจัดการโดยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์ ๒.๑
กลยุทธ์ ๒.๒

พัฒนาระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตราานการอาชีวศึกษา
กําหนดผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน
จัดส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานตัวบ่งชี้

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓
กลยุทธ์ ๓.๑
กลยุทธ์ ๓.๒
กลยุทธ์ ๓.๓

การประเมินผลและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน
จัดทําแผนการประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน
ครู หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน จัดทํา SAR ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและผลการประเมินผลและติดตามผลการ
ประกันคุณภาพภายใน
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ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียนที่เปิดสอน ปีการศึกษา ๒๕๕6
ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้ทาการเปิดสอนหลักสูตร ๒ ระดับคือ
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือ
เทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ ๓ ปี
สาขาวิชามี ๓ สาขาวิชา
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานมี ๕ สาขางาน
 สาขางานยานยนต์
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 สาขางานการบัญชี
 สาขางานการขาย
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ม.๖
(รับเฉพาะบางรายวิชา) เข้าศึกษาต่อ ๒ ปี
สาขาวิชามี ๔ สาขางาน





สาขางานเครื่องกล
สาขางานการตลาด
สาขางานเทคโนโลยีนํานักงาน
สาขางานบัญชี






สาขางานมี ๔ สาขางาน
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานการตลาด
สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
สาขางานการบัญชี

๓. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี ๕ สาขาวิชา
 สาขาวิชาช่างยนต์
- การขับรถยนต์
- การบํารุงรักษารถยนต์
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
- โปรแกรม MS – Windows, MS - Word, MS – Excel
- การสร้างเว็บเพจ
- โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต์ (แกนมัธยม/ประถม)
- โปรแกรมนําเสนอข้อมูลประยุกต์ (แกนมัธยม/ประถม)
- โปรแกรมตารางงานประยุกต์ (แกนมัธยม/ประถม)
- พิมพ์ดีดไทยประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ (แกนมัธยม/ประถม)
 สาขาวิชาคหกรรมทั่วไป
- ตัดผม - เสริมสวย
- การซอยผม – ดัดผม
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- ขนมอบ ๑
- ขนมอบ ๒
- อาหารไทยและขนมอบ
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ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคาร ๑ อาคารอานวยการ
-

อาคาร ๒

-

อาคาร ๓

-

อาคารอเนกประสงค์

-

ชั้นที่ ๑ ห้องงานธุรการ
ห้องรองผู้อํานวยการ, ฝ่ายบริหารทรัพยากร, ฝ่ายวางแผน
และความร่วมมือ, ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา
และฝ่ายวิชาการ
ห้องทะเบียน
ห้องประชาสัมพันธ์
หอประชุม
ห้องงานเอกสารการพิมพ์
ชั้นที่ ๒ ห้องผู้อํานวยการ
ชั้น ๑ ห้องงานวางแผนและงบประมาณ ,งานศูนย์ข้อมูล,
และงานความร่วมมือ, ห้องงานพัสดุ, ห้องสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ, ห้องสหการร้านค้า และห้องประชุม
ชั้น ๒ ห้องงานแนะแนว ,ห้องสมุด,ห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์,
ห้องเรียนสาขาวิชาการบัญชี และห้องตัดเย็บเสื้อผ้า
ชั้น ๓ ห้องเรียนพิมพ์ดีด, ห้องเรียนสาขาวิชาการบัญชี,
ห้องเรียนสาขาวิชาการขาย,ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องเรียนรวม
ชั้น ๑ ห้องพักครูช่างยนต์, ห้องเรียนสาขาวิชาเครื่องกล
และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเครื่องกล
ชั้น ๒ ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ, ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์, ห้องเรียนวิชาภาษาไทย
ชั้น ๓ ห้องเรียนสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อาคารโรงอาหารและห้องงานกิจกรรม, ห้องงานวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตร และงานวัดผลและประเมินผล
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บุคลากรสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ฝ่าย/แผนก
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครู
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
ครูจ้างสอน
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

ชาย
๑
๒
2
๔
๓
๓
๑5

จานวนคน
หญิง
3
2
๕
๕
๑๓
๒๘

รวม
๑
๒
5
2
๙
๘
๑๖
๔๓

ระดับการศึกษา
หมายเหตุ
ต่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
สูงกว่า ป.ตรี
1
๒
5
2
๙
๘
๑๐
๖
๑๐
๓๐
๓
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รายละเอียดอัตรากาลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ประจาปี 2556
ฝ่าย/แผนก
บุคลากรครู
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขายและการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
รวม
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่
ธุรการ/นักการ)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่พัสดุและอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
พนักงานขับรถ
คนงาน/ภารโรง/แม่บ้าน
รวมลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

จานวนคน
ชาย หญิง รวม
๕
๑

ระดับการศึกษา
หมายเหตุ
ต่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
สูงกว่า ป.ตรี

๑
๒
๙

2
๒
๔
๒
๒
๒
๑
๑๕

๕
๓
๒
๔
๓
๔
๒
๑
๒๔

๑
๑

๕
๓
๒
๔
๓
๔
1
๑
๒๓

-

-

๑

๑

1

-

-

๑
๒
๓
๑๒

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑๓
๒๘

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๓
๑๖
๔๐

๑
๑
1

๑
๑
๑
๒
๑
๖
๒๙

-

1
1
๑
๓
๑๐
๑๑

-
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รายชื่อและระดับการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1
2
3

นายนิรันดร์
นายสราวุธ
นายวรรณยุทธ

วงษ์จิ๋ว
กิจวงศ์ภักดิ์
จิตสมุทร

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นางสาวเฉลิมพร
นางสาวโสพิศม์
นางอุษณิษา
นายสุจินต์
นายอานนท์
นางจันทนา
นางสาวสุกัญญา
นางสาวเรืองรัตน์
นางสาวสุทธินี่
นายสมชาย
นายธเนศ
นายอุเทน
นายจรัญ
นางวิชชุตา
นางสาวจิตวรรณ
นางสาวสุภตั รา
นางพชรมน
นายชัชวาลย์

สายสนิท
ประยูรหงษ์
ยอดพิจิตร
นุชประเสริฐ
สิงห์จุ้ย
สมนึก
ม่วงอยู่
นิลอุบล
สหนันทรายุทธ
ดําสง่า
บุญโตนด
พร้อมมูล
บุญรอด
มาตแสง
แซ่หลี
ทรัพย์อุปการ
ซื่อตรง
เห่งใหญ่

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

22
23
24
25
26

นายพิรุณ
นายธีรทัต
นางสาวเสาวรส
นางสาวนฤมล
นางสาวพัสกร

ก้อนทอง
สื่อสุวรรณ
เมืองเสน
ทรัพย์สําราญ
เหมือนพิมพ์ทอง

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ม. 3

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

นางสาววรรณวนัทท์
นางสาวอัจฉรา
นางสาวมนัสนันท์
นางสาวศรีวัย
นางสาวขวัญชนก
นางสาวปุญยภา
นางจินตนา
นางสาวศุภนารี
นางศิริรัตน์
นางสาวพัชราภรณ์

สายสวาทดิ์
จันทามิ
พึ่งตัว
ผัดดี
เต็มกลิ่น
ดําสง่า
พุ่มทับทิม
ประยูรหงษ์
พระหันธงชัย
สุวรรณพาเพลิน

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.
ปริญญาตรี
ปวส.
ปริญญาตรี

สาขาวิชา / วิชาเอกของ
ชื่อย่อ
วุฒิสูงสุด
การศึกษา
การบริหารอาชีวศึกษา
คม.
บริหารอาชีวศึกษา
คม.
บริหารอาชีวศึกษาเทคนิค
คอ.ม.
ศึกษา
เลขานุการ
บธ.บ.
การจัดการทั่วไป การบัญชี
ศศ.บ.
การตลาด
บธ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล
คอบ.
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วศ.บ.
คหกรรมศาสตร์
คบ.
วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.
การตลาด
บธ.บ.
ศิลปะศาสตร์บัณฑิต
ศศ.บ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คบ.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บธ.บ.
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วธ.บ.
ภาษาอังกฤษ
คบ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คบ.
อุตสาหกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
อศบ.
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
วทบ.
การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
บธ.บ.
การศึกษา
คบ.
(บริการการศึกษา)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วท.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล
คอ.บ.
คอมพิวเตอร์
คอ.บ.
การศึกษา (คหกรรมศาสตร์)
คบ.
มัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้ชํานาญ
การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.บ.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บธ.บ.
บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
ปวส.
การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
บธ.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.
ศิลปะศาสตร์ (ภาษาไทย)
ศส.บ.
บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
ปวส.
การจัดการทั่วไป
ศศ.บ.
บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
ปวส.
การจัดการทั่วไป
บธ.บ.

ตาแหน่ง
ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ

ปฏิบัติงาน
ณ วช.สส.
11 ม.ค. 53
31 พ.ค. 41
29 มิ.ย. 47

ครู คศ. ๒
ครู คศ. ๑
ครู คศ. ๑
ครู คศ. ๑
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูจ้างสอน
ครูจ้างสอน

11 มิ.ย. 42
๙ ธ.ค. 51
13 ธ.ค. 53

ครูจ้างสอน
ครูจ้างสอน
ครูจ้างสอน
ครูจ้างสอน
ครูจ้างสอน

13 พ.ค. 45
9 พ.ค. 48
1 เม.ย. 53
1 ธ.ค. 48
13 พ.ค. 45

ครูจ้างสอน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

10 ต.ค. 54
15 ต.ค. 44
8 มิ.ย. 48
26 พ.ค. 51
12 มิ.ย. 50
8 ต.ค. 50
26 พ.ค. 50
26 พ.ค. 50
26 พ.ค. 51
27 ก.ค. 52

2 เม.ย. 56
13 ธ.ค. 53
1 พ.ค. 55
12 ต.ค. 41
12 ต.ค. 41
17 พ.ค. 42
13 พ.ค. 42
13 พ.ค. 42
16 ก.ค. 44
14 ต.ค. 54
7 พ.ย. 54
1 ส.ค. 55
1 ส.ค. 55
10 ต.ค. 54
1 เม.ย. 43
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รายชื่อและระดับการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ลาดับ
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

ชื่อ – สกุล
นางสาวพรหมพร
นางสาวประภัสสร
นางสาวดวงหทัย
นางสาวสายพิณ
นายสุรินทร
นายสมยศ
นายภูมิ

รักธรรม
มังกรวงค์
สังข์ทอง
อรุณรักษา
นิลมิตร
สุทธวาวัน
กลิ่นจําปา

ระดับ
การศึกษา
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ป.๖
ป.๖
ม.3
ป.๖

สาขาวิชา / วิชาเอกของวุฒิ
ชื่อย่อ
สูงสุด
การศึกษา
การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
ปวส.
การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.
ป.๖
ป.๖
มัธยมตอนต้น
ม.3
ป.๖

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
พนักงานขับ
รถยนต์

ปฏิบัติงาน
ณ วช.สส.
1 ธ.ค. 53
๑ มี.ค. ๕๔
12 พ.ย. 55
๑๓ ต.ค. ๕๑
๒ ก.พ. ๔๗
2 ก.ค. 55
๗ ต.ค. ๕๑

15
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
จานวนนักเรียน นักศึกษาปีงบประมาณ 2556
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
สาขาวิชา/สาขางาน
ปวช.
ปวส.
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม
ยานยนต์
36 38 29 103 เทคนิคยานยนต์
14 11 25
การบัญชี
12
6
8
26
การขาย/การตลาด
4
3
7
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18 13
9
40
อิเล็กทรอนิกส์
6
5
4
15
รวม
191
25
รวมนักศึกษาในระบบ
216
ปวช.
ปวส.
เทียบโอนประสบการณ์
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม
เทคนิคยานยนต์ (เทียบโอน)
11
1
12
การบัญชี (เทียบโอน)
4
4
การขาย/การตลาด (เทียบโอน)
8
10 18
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)
23 15 38
รวมนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์
76
หลักสูตรระยะสั้น
351
นักเรียนนอกระบบ/นอกระบบอื่น ๆ
- หลักสูตรเสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม/
1,361
ประถม
- 108 อาชีพ
718
รวมนักศึกษานอกระบบ
2,506
รวมทั้งสิ้น
2,722

ปริญญาตรี
ปี 1 ปี 2 รวม
ปริญญาตรี
ปี 1 ปี 2 รวม
-
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ 2556

อัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2556
16
14
12
10
จำนวน 8
6
4
2
0

ผูอ้ ำนวยกำร
รองผูอ้ ำนวยกำร
ครู
ครูผชู้ ่วย
พนักงำนรำชกำร
ครูจ้ำงสอน
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ผู้ สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕5 จาแนกตามหลักสูตร
800
600

คน

400
200
0

ปวช

ปวส

ระยะสั้ น

รวม
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษา์ ปีงบประมาณ 2556

จํานวนผลงาน

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556

18
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ 2556
เดือน
ไฟฟ้า
น้าประปา
ไปรษณีย์
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต
รวม
ต.ค.-55 46,311.34
9,287.23 2,898.00 1,295.07 4,756.69 64,548.33
พ.ย.-55 55,201.30 10,565.97 1,397.00
623.81 3,745.00 71,533.08
ธ.ค.-55 51,798.10 10,089.36
953 2,394.08 5,384.52 70,619.06
ม.ค.-56 43,671.66 13,920.70
- 2,269.67 3,745.00 63,607.03
ก.พ.-56 51,913.54 13,861.85 2,574.00 1,568.14 9,095.00 79,012.53
มี.ค.-56 45,156.21 11,949.23 2,432.00 1,230.18 6,420.00 67,187.62
เม.ย.-56 38,754.50 10,978.20
816
498.25 6,420.00 57,466.95
พ.ค.-56 50,840.27
9,418.68 1,121.00
424.79 6,420.00 68,224.74
มิ.ย.-56 59,658.03 12,773.13
805 2,445.43 6,420.00 82,101.59
ก.ค.-56 59,360.71 11,007.63 1,080.00 1,365.38 6,420.00 79,233.72
ส.ค.-56 54,758.74 10,272.00 1,294.00 1,068.93 2,675.00 70,068.67
ก.ย.-56 56,675.51 12,684.85
983.22 3,745.00 74,088.58
รวม 614,099.91 136,808.83 15,370.00 16,166.95 65,246.21 847,691.90

19
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลการใช้จ่ายค่าวัสดุฝึก ประจาปีงบประมาณ 2556
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

แผนกวิชา
ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์
บัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์
สามัญสัมพันธ์
ระยะสั้น
รวม

งบประมาณวัสดุฝึก
149,861.71
16,375.12
40,000.00
39,195.00
33,148.00
20,623.00
62,511.62
149,861.71

20
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
สรุปเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2556
ประเภทรายจ่าย
1. งบบุคลากร
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
พนักงานราชการ
รวม
2. งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
3. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวม
4.งบอุดหนุน (เรียนฟรี 15 ปี )
- ค่าหนังสือ
- ค่าเครื่องแบบ
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าจัดการเรียนการสอน
รวม
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น

งปม.
3,234,176.60
1,737,240.00
4,971,416.60

งบประมาณปีที่ผ่านมา
บกศ.
อกศ. 55
-

3,960,100.00
557,312.00
4,517,412.00

1,372,530.40
300,000.00
1,672,530.40

948,800.00
1,588,888.00
2,537,688.00

309,912.00
309,912.00

-

-

12,026,516.60

1,982,442.40

86,933.73
86,933.73
-

อกศ.56
1,563,150.00
1,563,150.00
-

45,011.45
45,011.45

481,000.00
194,400.00
204,725.00
49,680.00
1,538,000.00
1,563,150.00

131,945.18

3,126,300.00

งปม.
3,234,176.60
1,595,328.52
4,971,416.60

รายจ่ายจริงปีที่ผ่านมา
บกศ.
อกศ. 55
-

3,959,828.93
557,312.00
4,517,140.93

986,886.00
291,099.60
1,277,985.60

948,800.00
1,588,888.00
2,537,688.00

270,870.00
270,870.00

-

-

12,026,245.53

1,548,855.60

86,830.40
86,830.40
-

อกศ.56
1,562,017.16
1,562,017.16
-

44,631.00
44,631.00

406,689.00
194,400.00
173,720.06
49,680.00
1,451,066.27
1,562,017.16

131,461.40

3,124,034.32

21
โครงการพิเศษ
ลาดับ
โครงการ
งบประมาณ
ใช้ไป
คงเหลือ
1 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
3,360.00
3,360.00
เทศกาลปีใหม่
0.00
2 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
604,000.00 603,973.35
26.65
3 โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
594,000.00 593,999.03
ให้ได้มาตรฐาน
0.97
4 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
5,000.00
1,880.00
เทศกาลสงกรานต์
3,120.00
5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
40,000.00 39,754.00
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
246.00
6 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
210,000.00 209,859.40 140.60
7 โครงการคุณธรรมนําความรู้
45,000.00 45,000.00
0.00
8 โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อ
531,300.00 531,296.52
พัฒนาอาชีพ
3.48
9 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
160,000.00 159,957.14
แบบครบวงจร
42.86
10 โครงการพัฒนาความเป็นผู้นําขององค์กรวิชาชีพ
20,000.00 20,000.00
0.00
11 โครงการส่งเสริมการมีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษา
10,000.00 10,000.00
เรียนจบ พบงาน
0.00
12 โครงการติดตามผลการดําเนินงานของอาชีวศึกษา
5,000.00
5,000.00
ปี 2556
0.00
13 โครงการอาชีวสร้างชาติ Emporwering Thailand 48,560.00 48,342.50 217.50
14 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนที่
78,000.00 78,000.00
ยากจน
0.00
รวมโครงการพิเศษ
2,354,220.00 2,350,421.94 3,798.06

22
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จ่ายเงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม น้อยกว่า หมายเหตุ
แผน
แผน
แผน
ผลผลิต (Outputs)

มีงบประมาณสําหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของ
พนักงานราชการ ๙ อัตรา จํานวน ๑๒ เดือน
ผลลัพธ์ (Outcomes)

พนักงานราชการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
และสามารถใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลได้
๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ อุดหนุน
เงินรายได้
65,314

-

งบประมาณที่ใช้จริง

-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายเงินประกันสังคมของพนักงานราชการ ครบ ๑๒ เดือน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

65,314

23
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
๒. ผู้รับผิดชอบ นางโสพิศม์ ประยูรหงษ์
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม น้อยกว่า
แผน
แผน
แผน
ผลผลิต (Outputs)

ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ๑๕ คน ได้รับค่าจ้างครบ ๑๒
เดือน
ผลลัพธ์ (Outcomes)

การปฏิบัติงานของสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
ทางราชการ

หมายเหตุ

๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
1,506,700
-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
มีเงินอุดหนุนทัว่ ไปสําหรับจ่ายค่าจ้างชั่วคราว ๑5 คน ครบ ๑๒ เดือน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

งบประมาณที่ใช้
จริง
1,505,567.16

24
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จ่ายเงินประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม น้อยกว่า
แผน
แผน
แผน
ผลผลิต (Outputs)

มีงบประมาณสําหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของ
ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ๑๒ เดือน
ผลลัพธ์ (Outcomes)

ลูกจ้างชั่วคราวมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และ
สามารถใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลได้

หมายเหตุ

๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ อุดหนุน
เงินรายได้
-

56,450

-

งบประมาณที่ใช้จริง
56,450

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว ครบ ๑๒ เดือน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

25
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ ค่าตอบแทนครูจ้างสอนพิเศษ (รายชั่วโมง)
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม น้อยกว่า
แผน
แผน
แผน
ผลผลิต (Outputs)

ครูจ้างสอนรายชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทน จํานวน ๑๒
เดือน
ผลลัพธ์ (Outcomes)

มี ค รู จ้ า งสอนเพี ย งพอกั บ จํ า นวน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ได้ รั บ ความรู้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
ความรู้ แ ละประสบการณ์ วิ ช าชี พ และทั ก ษ ะในการ
ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ อุดหนุน
เงินรายได้
688,790
-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าสอนพิเศษ (รายชั่วโมง ) จํานวน ๑๒ เดือน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

งบประมาณที่ใช้จริง
688,790

26
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕6
๑. ชื่อโครงการ ค่าสอนพิเศษ
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า หมายเหตุ
แผน
แผน
แผน
ผลผลิต (Outputs)

ครูได้รับค่าตอบแทนสอนพิเศษครบทุกเดือน
ผลลัพธ์ (Outcomes)

นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน ผลิตนักศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ อุดหนุน
เงินรายได้
654,840
-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าสอนพิเศษ จํานวน ๑๒ เดือน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

งบประมาณที่ใช้จริง
654,840

27
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จ่ายค่าสอนพิเศษเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม น้อยกว่า
แผน
แผน
แผน
ผลผลิต (Outputs)

ครูได้รับค่าตอบแทนพิเศษครบทุกเดือน
ผลลัพธ์ (Outcomes)

นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน ผลิตนักศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ และสามาถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

หมายเหตุ

๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
209,400
209,400

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าสอนพิเศษ จํานวน ๑๒ เดือน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

28
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (คุมสอบ)
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า หมายเหตุ
แผน

ผลผลิต (Outputs)
คณะกรรมการประเมินเทียบโอนได้รับค่าตอบแทนจาก
การคุมสอบ จํานวน 1 ครั้ง
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน ผลิตนักศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ และสามาถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

แผน

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
50,000
10,060

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอน จํานวน ๑ ครั้ง
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

29
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ ค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการปกติ
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม น้อยกว่า
แผน
แผน
แผน
ผลผลิต (Outputs)

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ได้รับค่าตอบแทน
ผลลัพธ์ (Outcomes)

การบริหารงานสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน
ให้แก่ทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หมายเหตุ

๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ อุดหนุน
เงินรายได้
233,370
5๐,๐๐๐

งบประมาณที่ใช้จริง

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการปกติ ครบ ๑๒ เดือน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

249,880

30
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ ค่าสอนพิเศษภาคฤดูร้อน
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน
แผน
แผน
ผลผลิต (Outputs)

ครูได้รับค่าตอบแทนสอนพิเศษภาคฤดูร้อนครบทุกเดือน
ผลลัพธ์ (Outcomes)

นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน ผลิตนักศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

หมายเหตุ

๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ อุดหนุน
เงินรายได้
18,630

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าสอนพิเศษภาคฤดูร้อน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

งบประมาณที่ใช้จริง
18,630

31
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ ค่าสาธารณูปโภค
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม น้อยกว่า
แผน
แผน
แผน
ผลผลิต (Outputs)

มีงบประมาณสําหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภค ๑๒ เดือน
ผลลัพธ์ (Outcomes)

การบริหารงาน การเรียนการสอน ดําเนินไปได้ด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
557,312
300,000
848,336.37

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภค จํานวน ๑๒ เดือน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

32
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม น้อยกว่า
แผน
แผน
แผน
ผลผลิต (Outputs)

ผู้บริหาร ครู บุคลากร จํานวน ๔๐ คน ได้ไปประชุม
อบรมและสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ผลลัพธ์ (Outcomes)

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นําความรู้ที่ได้รับ
จากการประชุม อบรมและสัมมนามาปรับปรุงพัฒนาการ
บริหาร การจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ทันต่อเหตุการณ์
และความต้องการของตลาด

หมายเหตุ

๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ อุดหนุน
เงินรายได้
293,129

35,154

18,6๐๐

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

งบประมาณที่ใช้จริง
328,283

33
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕6
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม น้อยกว่า
แผน
แผน
แผน
ผลผลิต (Outputs)

ผู้บริหาร ๓ คน ครู ๒4 คน และเจ้าหน้าที่ ๑๕ คนได้
เข้ารับการอบรม สัมมนาศึกษาดูงานพร้อมกัน
ผลลัพธ์ (Outcomes)

ผู้ บ ริ ห าร ครู และเจ้ า หน้ า ที่ ข องวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง
สมุ ท รสงคราม ได้ รั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถนําความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ดูงานมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา การจัดการ
เรีย นการสอน และงานในหน้าที่ และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ความรักและศรัทธา ในอาชีพและองค์กร

หมายเหตุ

๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ อุดหนุน
เงินรายได้
312,208
-

งบประมาณที่ใช้จริง
312,208

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้อบรมตามโครงการที่ตั้งไว้ และได้รับความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

34
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
๒. ผู้รับผิดชอบ นายสมชาย ดําสง่า
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
ยามรักษาความปลอดภัย จํานวน ๒ คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
เพื่อตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจน
ทรัพย์สินของทางราชการ

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
220,000

600

-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ทรัพย์สินทางราชการ ปลอดภัยจากการโจรกรรมและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

220,600

35
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุเพื่อการบริการถ่ายเอกสาร
๒. ผู้รับผิดชอบ นายพิรุณ ก้อนทอง
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
งานด้านเอกสารในฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีวัสดุอุปกรณ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
120,977.95
-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

งบประมาณที่ใช้
จริง
120,977.95

36
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ
๒. ผู้รับผิดชอบ นายสมชาย ดําสง่า
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
เชื้อเพลิงยานพาหนะ จํานวน ๔ คัน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
119,395.63

-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
การเดินทางติดต่อประสานงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

-

งบประมาณที่ใช้
จริง
119,395.63

37
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุซ่อมแซมวัสดุถาวรและครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ
๒. ผู้รับผิดชอบ นายสมชาย ดําสง่า
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนวัสดุถาวรและครุภัณฑ์ที่ชํารุดทั้งหมดภายใน
วิทยาลัยฯ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
16,369
16,369

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

38
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะวิทยาลัยฯ
๒. ผู้รับผิดชอบ นายสมชาย ดําสง่า
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

แผน

ผลผลิต (Outputs)
ยานพาหนะวิทยาลัยฯ จํานวน ๔ คัน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ อุดหนุน
เงินรายได้
80,395.57
680

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

งบประมาณที่ใช้จริง
81,056.90

39
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุสํานักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์ นิลอุบล
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผลลัพธ์ (Outcomes)
งานในฝ่ายบริหารทรัพยากรมีวัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน
และทําให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
117,518.96

-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
มีเงินงบประมาณสําหรับจัดหาวัสดุสํานักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

-

งบประมาณที่ใช้
จริง
117,518

40
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์บํารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่
๒. ผู้รับผิดชอบ นายสมชาย ดําสง่า
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดําเนินการของงานอาคาร
สถานทีไ่ ด้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี สวยงาม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
อาคารสถานที่ได้รับการบํารุงรักษาให้มีสภาพที่ปลอดภัย
ต่อการทํางาน

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าใช้สอย , ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
159,559.40
-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
๑. มีวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบํารุงรักษาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ
๒. การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

งบประมาณที่ใช้
จริง
159,559.40

41
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
๒. ผู้รับผิดชอบ นายสมชาย ดําสง่า
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า หมายเหตุ
แผน

ผลผลิต (Outputs)
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดําเนินการของงานอาคาร
สถานทีไ่ ด้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสถานที่ สวยงาม
ผลลัพธ์ (Outcomes)
อาคารสถานที่ได้รับการบํารุงรักษาให้มีสภาพที่ปลอดภัย
ต่อการทํางาน

แผน

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
30,470

-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
๑. มีวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบํารุงรักษาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ
๒. การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

-

30,470

42
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ แผ่นป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์ นิลอุบล
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนแผ่นป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ผลลัพธ์ (Outcomes)
แ ผ่ น ป้ า ย แ ล ะ บ อ ร์ ด ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ค ลื่ อ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถประชาสัมพันธ์ผลงานของวิทยาลัยฯ
สร้างภาพพจน์ที่ดีเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
59,039

-

-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
วิทยาลัยฯ มีภาพพจน์ที่ดีในด้านผลงานข้อมูลข่าวสารเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

59,039

43
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
๒. ผู้รับผิดชอบ นายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร์
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า หมายเหตุ
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวน พ.ร.บ. รถยนต์ที่ได้รับการต่อทะเบียนจํานวน 3
คัน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
รถยนต์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้ทําการ
ต่อ พ.ร.บ. ครบทุกคัน

แผน

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
รถยนต์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมี พ.ร.บ. ทุกคัน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

3,000

2,794

44
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการห้องสมุดวิทยบริการ
๒. ผู้รับผิดชอบ นายจรัญ บุญรอด
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
ห้องสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด มากขึ้ น และห้ อ งสมุ ด สามารถ
ให้บริการได้เพียงพอ

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
56,250

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักเรียน นักศึกษามีแหล่งค้นคว้าที่หลากหลาย
2. นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. นักเรียน นักศึกษาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น
4. รองรบการใช้บริการของนักเรียน นักศึกษา
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

-

-

56,250

45
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
๒. ผู้รับผิดชอบ นางพชรมน ซื่อตรง
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
เก้าอี้จํานวน 4 ตัว (งานพัสดุ 2 ตัว ,งานบริหาร 1 ตัว,
งานบัญชี 1 ตัว)
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. การปฏิบัติงานมีความสะดวก
2. การทํางานมีประสิทธิภาพ

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
9,400

-

-

9,400

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
มีวัสดุสํานักงาน (เก้าอี้) เพียงพอต่อจํานวนบุคลากรในสายงาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
ปฏิบัติงาน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

46
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๒. ผู้รับผิดชอบ นางพชรมน ซื่อตรง
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีความเพียงพอ
ในการจัดการเรียนการสอน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
วัสดุฝึกหลักสูตรระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาการเรียนการสอน

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
60,125.22

2,386.40

-

งบประมาณที่ใช้
จริง
62,511.62

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
จํานวนวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ทําให้เกิด
ประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

47
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุสํานักงานทุกแผนกวิชา
๒. ผู้รับผิดชอบ นางพชรมน ซื่อตรง
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนวัสดุสํานักงานทุกแผนกวิชา
ผลลัพธ์ (Outcomes)
แผนกวิชาต่าง ๆ มีวัสดุสํานักงานสําหรับปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นการ
มีส่วนร่วมแบบธรรมาภิบาล ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
21,592

-

-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. มีวัสดุสํานักงาน เพื่อมาใช้ในการดําเนินงานในการพัฒนาในสาขาวิชาต่าง ๆ
2. การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน
3. งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

21,592

48
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุฝึกแผนกบัญชี
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี ๑๐๐ คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
การจัดการเรียนการสอนสาขางานการบัญชี มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
40,000

-

-

40,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ภายใต้พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

49
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุฝึกแผนกสามัญสัมพันธ์
๒. ผู้รับผิดชอบ นายอุเทน พร้อมมูล
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียน/นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา จํานวน
๒๕๐ คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสามัญ เกิดประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐานการเรียนรู้ครบถ้วนกระบวนการ ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
20,623

-

-

20,623

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
๑. นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา มีวัสดุฝึกใช้ประกอบการเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
๒. ครูมีการพัฒนาคุณภาพและมีมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

50
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้รับผิดชอบ นายอานนท์ สิงห์จุ้ย
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตรงตามหลักสูตรจํานวน ๓๐ คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
38,168.72

-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่กําหนดไว้
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

-

38,168.72

51
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุฝึกแผนกการขายและการตลาด
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเฉลิมพร สายสนิท
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนแผนกวิชาการขายและการตลาดมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรจํานวน 40 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
39,195

-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่กําหนดไว้
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

-

39,195

52
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุฝึกแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒. ผู้รับผิดชอบ นายสมชาย ดําสง่า
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียน นักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
สารพัดช่างสมุทรสงคราม จํานวน ๓๗ คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
33,148

-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

-

33,148

53
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุฝึกแผนกช่างยนต์
๒. ผู้รับผิดชอบ นายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร์
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
มีวัสดุฝึกในการสอนนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ จํานวน
๑๒๐ คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ
๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียนมีทักษะในการทํางาน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
149,861.71

-

-

149,861.71

54
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุสํานักงานฝ่ายวิชาการ
๒. ผู้รับผิดชอบ นางพชรมน ซื่อตรง
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
วัสดุสํานักงานที่ใช้ในงานต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
วัสดุสํานักงานที่ใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและ
ทําให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน

หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
59,784

-

-

59,709

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
จํานวนวัสดุสํานักงานที่ใช้ในงานต่าง ๆ ในฝ่ายวิชาการ มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและทําให้เกิด
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

55
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ อบรมทางวิชาการ (การวัดผลและประเมินผลการเรียน)
๒. ผู้รับผิดชอบ นางอุษณิษา ยอดพิจิตร
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรม จํานวน 40 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ครูสามารถทําการวัดผลและประเมินผลการเรียนได้
ถูกต้อง

หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

17,900

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. ครูสามารถทําการวัดผลและประเมินผลการเรียนได้ถูกต้อง
2. การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

-

17,900

56
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพนักเรียนเตรียมสอบ V – net ประจําปีการศึกษา 2556
๒. ผู้รับผิดชอบ นางพชรมน ซื่อตรง
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนนักเรียนที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพจํานวน
52 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนมีความพร้อมในการทดสอบ V - Net

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

3,500

-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความพร้อมในการทดสอบ V - net
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

3,500

57
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร
๒. ผู้รับผิดชอบ นายจรัญ บุญรอด
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
ห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ประจําตลอดปี
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผู้ใช้บริการห้องสมุดจะได้ข้อมูลข่าวสารทันโลก ทัน
เหตุการณ์

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

-

20,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. ห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสารให้บริการมากขึ้น
2. ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ข้อมูลข่าวสารทันโลก ทันเหตุการณ์มากขึ้น
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

12,529

58
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุทําสื่อการเรียนการสอนทุกแผนกวิชา
๒. ผู้รับผิดชอบ นายอานนท์ สิงห์จุ้ย
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้
ใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จํานวน 216 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
25,872

๕. ประโยชน์ทไี่ ด้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้สื่อการเรียนการสอน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

-

3,308.40

29,180.40

59
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้รับผิดชอบ นายอานนท์ สิงห์จุ้ย
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 19 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์
2. นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตร
ที่กําหนดไว้

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

-

11,000

11,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางการเรียนตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ และทักษะในการประกอบและตรวจซ่อม
เครื่องขยายเสียง
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

60
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครู
๒. ผู้รับผิดชอบ นางจันทนา สมนึก
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
ครู 7 คน ได้ศึกษาดูงานวิชาชีพใหม่ ๆ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถ
นําความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และงานใน
หน้าที่ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักและ
ความศรัทธาในอาชีพและองค์กร

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

-

1,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ครูได้รับความรู้และประสบการณ์ ตามโครงการที่ตั้งไว้ และได้รับความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

1,000

61
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาความรู้และประสบการณ์ครูสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิตรวรรณ แซ่หลี
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
1. ครูสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 3 คน
2. นักเรียนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 15 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. สามารถเปิดสอนการตรวจซ่อมและบํารุงรักษาด้าน
อิเล็กทรอนิกส์
2. บริการชุมชนตามโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

-

24,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. สามารถเปิดสอนการตรวจซ่อมและบํารุงรักษาด้านอิเล็กทรอนิกส์
2. บริการชุมชนตามโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

2,375

62
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อโทรทัศน์ แผนกวิชาการขายและการตลาด
๒. ผู้รับผิดชอบ นางอุษณิษา ยอดพิจิตร
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
ทีวีขนาด 42 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง พร้อมขาตั้ง
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียน มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

25,393.33

-

25,290

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการสอนได้
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

63
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาห้องเรียนสาขางานการขาย
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเฉลิมพร สายสนิท
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า หมายเหตุ
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียน นักศึกษาที่เรียนห้องพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นมีโต๊ะ
และ เก้าอี้พร้อมใช้ 30 ชุด
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียน มีโต๊ะ และเก้าอี้ ในการเรียนพิมพ์ดีดไทย
เบื้องต้น

แผน

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
49,192.40

-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียน สาขางานการขาย มีห้องเรียนที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

-

งบประมาณที่ใช้
จริง
49,192.40

64
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์งานเชื่อมและเจาะโลหะ แผนกช่างยนต์
๒. ผู้รับผิดชอบ นายสุจินต์ นุชประเสริฐ
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์มีความรู้ด้านงาน
เชื่อมและเจาะโลหะ จํานวน 108 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเยนงานเชื่อมและโหละแผ่นเบื้องต้น
และวิชางานฝึกฝีมือสูงขึ้น

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
25,000

-

-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียน นักศึกษาและผู้ฝึกอบรมมีความรู้ และทักษะด้านงานเชื่อมและเจาะโลหะ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

25,000

65
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการแผนกช่างยนต์
๒. ผู้รับผิดชอบ นายสุจินต์ นุชประเสริฐ
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า หมายเหตุ
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียน นักศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
เกิดประสิทธสิภาพบริการที่สูงขึ้น

แผน

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
24,940
24,940

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียน นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานมากขึ้น และงานมีประสิทธิภาพ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

66
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาห้องเรียน
๒. ผู้รับผิดชอบ นายสมชาย ดําสง่า
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดวิทยบริการ จํานวน
6 ห้อง
ผลลัพธ์ (Outcomes)
พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดวิทยบริการเอื้อ
ต่อกระบวนการเรียนรู้

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
9,600

-

-

9,600

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้ใช้ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดวิทยบริการที่มีความ
สมบูรณ์แบบ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

67
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุสํานักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
๒. ผู้รับผิดชอบ นายสราวุธ กิจวงศ์ภักดิ์
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนวัสดุสํานักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ที่ใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและทําให้เกิดความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
มีวัสดุสํานักงานที่มีคุณภาพสูง เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
48,425

-

-

48,425

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเรียบร้อยทําให้งานที่ออกมานั้นมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

68
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จํานวน 1 ชุด
ผลลัพธ์ (Outcomes)
เพื่อเป็นการน้อมลํารึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

2,000

-

2,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

69
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนนักเรียนเข้าร่วมกีฬาภายในสถานศึกษา จํานวน
216 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ทําให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

15,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักเรียน นักศึกษา เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
2. นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
3. นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลยาเสพติด
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

-

14,751

70
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนนักเรียน ชั้น ปวช. ปีที่ 1 จํานวน 72 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และทํากิจกรรม
อยู่ค่ายพักแรม และทํากิจกรรมร่วมกันด้วยยความรักและ
สามัคคี

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
30,011.45
29,880

ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ
๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักเรียนจะเป็นคนที่มีระเบียบ วินัย รู้จักบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
2. นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและทํางานเป็นทีมได้ดี
3. นักเรียนจะห่างไกลจากยาเสพติด
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

71
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ สืบสานการใช้ภาษาไทยเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์ นิลอุบล
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

แผน

หมายเหตุ

แผน

ผลผลิต (Outputs)

จํานวนนักเรียน ชั้น ปวช. ปีที่ 1,2,3 จํานวน 250 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
สามารถใช้ภาษาไทยถูกต้อง
2. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
มีทักษะและพัฒนาการที่ดีขึ้น ในภารใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะการใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาวัฒนธรรมประจําชาติของเรา
๔. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
หมวดรายจ่าย
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ
3,000
2,992
๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. นักเรียนสามารถสืบสานการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาวัฒนธรรมประจําชาติของเรา
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

72
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจําปี 2556
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนนักเรียนเข้าร่วมกีฬาภายในสถานศึกษา จํานวน
216 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ทําให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

15,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักเรียน นักศึกษา เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
2. นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
3. นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลยาเสพติด
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

-

14,995

73
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ รณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1,2,3 จํานวน 216 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ปลูกจิตสํานึกที่ดีในการใช้รถ ใช้ถนน ลดการสูญเสียอัน
เกิดจากอุบัติเหตุ

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

4,000

-

3,994

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้นักเรียน นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
3. เพื่อช่วยลดอุบัติจากการชับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

74
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ รณรงค์ต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1,2,3 และประชาชนทั่วไป
จํานวน 216 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

4,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

-

4,000

75
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมลูกเสือ
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนวัสดุอุกรณ์ในการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
งานกิจกรรมมีวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานกิจกรรม
ลูกเสือ ทําให้การจัดกิจกรรมสะดวกและราบรื่นไปด้วยดี

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

12,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
2. นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ในการทํากิจกรรมบุกเบิก
3. นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ในการทําฐานเสี่ยง
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

-

11,731.06

76
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาล เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

แผน

หมายเหตุ

แผน

ผลผลิต (Outputs)

นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2556
จํานวน 72 คน

ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความเข้าใจในกฏและ
ระเบียบและการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ
2. นักเรียน นักศึกษาได้มีความสามัคคี มีภาวการณ์เป็น
ผู้นํา มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ตลอดจนสังคม
อื่น
๔. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
หมวดรายจ่าย
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
27,520
27,520
๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียนมีความสามัคคี มีภาวการณ์เป็นผู้นํา มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสังคมอื่น
ได้และมีคุณธรรม จริยธรรม
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

77
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ To BE Number One
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาล เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียน ระดับ ปวช. 1,2,3 จํานวน 216 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีความสุข

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

6,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง
2. นักเรียน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

-

6,000

78
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ เพื่อน้องจากผองพี่ (อาสาช่วยเหลือสังคม โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง)
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาล เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนนักเรียน นักศึกษา เข้ากิจกรรมชมรมต่าง ๆ
จํานวน 216 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะและรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
8,000
1,700

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักเรียนรู้จักกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

79
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาล เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 216
คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
สร้างจิตสํานึกที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา ปวช. ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการทํางาน
เป็นหมู่คณะ

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

6,000

-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. เพื่อปลูกจิตสํานึกให้กับนักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

6,000

80
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาจิต
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1,ปวช.2, ปวช.3
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ให้นักเรียนมีจิตที่สงบ นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีของ
สังคม

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

2,000

-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียนมีจิตใจที่สงบ ได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและมีคุณธรรม จริยธรรม
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

600

81
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ สร้างสรรค์คนพันธ์อา บูชาครู
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาล เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียน ปวช. และ ปวส. จํานวน 340 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อ ครู บูรพคณาจารย์

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

4,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักเรียนตระหนักและรําลึกถึงพระคุณครู
2. นักเรียนแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู บูรพคณาจารย์
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

-

3,300

82
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง)
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนระดับชั้น ปวช. ๑ ปวช.๒ และปวช. ๓ จํานวน
216 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีต่อไป

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

6,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
๑. นักเรียนจะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง) ต่อไป
๓. นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลยาเสพติด
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

-

6,000

83
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ การแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาล เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนนักเรียนเข้าร่วมกีฬาภายนอกสถานศึกษา จํานวน
216 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
จะทําให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
15,000
15,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักเรียน นักศึกษา เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
2. นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
3. นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากยาเสพติด
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

84
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคกลาง
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกีฬาศึกษาภาคกลาง
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ทําให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
27,480
27,480

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. เพื่อเกิดความสามัคคี รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย
2. นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

85
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานบูรณาการรายวิชาทุกแผนก
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนนักเรียน นักศึกษา จํานวน 216 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
70,000
42,408

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นและนําสิ่งต่าง ๆ ที่ใดมาปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

86
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ แนะแนวสัญจร
๒. ผู้รับผิดชอบ นายธเนศ บุญโตนด
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
โรงเรียนจํานวน 30 แห่ง
ผลลัพธ์ (Outcomes)
พัฒนาอาชีพและได้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
9,950

-

-

9,950

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
๑. นักเรียน นักศึกษาทราบข้อมูลการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2556
2. ได้พัฒนาอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

87
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุห้องพยาบาล
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุทธินี สหนันทรายุทธ
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยฯ จํานวน
216 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียน นักศึกษา ได้รับบริการโดยการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเพียงพอแก่นักเรียน นักศึกษา และบุตลากรของ
วิทยาลัยฯ

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

-

7,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียน นักศึกษา ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทันต่อความต้องการ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

4,010

88
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุทธินี สหนันทรายุทธ
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ดําเนินการขอซื้อ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียน นักศึกษาได้รับบริการโดยการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเพียงพอแก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

-

7,0000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียน นักศึกษา ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทันต่อความต้องการ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

6,799

89
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ ค่ายอาสา พัฒนาจิต มุ่งสร้างมิตร 3 ดีเลิศ สู่สังคม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์ นิลอุบล
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า หมายเหตุ
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนหลักสูตร ปวช. จํานวน 50 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนและนักศึกษามีคุณภาพและได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม

แผน

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

-

40,000

22,638

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักเรียนมีจิตอาสา ช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
2. นักเรียนมีคุณภาพ รักตนเอง รักครอบครัว รักวิทยาลัย รักสังคม และรักประเทศชาติ
3. สามารถสร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

90
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งกระจกบานเลื่อน (ห้องพยาบาล)
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุทธินี สหนันทรายุทธ
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
กระจกบานเลื่อนอลูมิเนียมขาวห้องกิจกรรม จํานวน
4 บาน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
สร้างบรรยากาศที่ดีและช่วยระบายอากาศในห้อง
พยาบาล

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
๑. ค่าตอบแทน
๒. ค่าใช้สอย
๓. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

-

20,000

15,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. ห้องพยาบาลมีบรรยากาศที่ดี สามารถระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

91
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษวันละคํา
๒. ผู้รับผิดชอบ นายจรัญ บุญรอด
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จํานวน 216 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
-

-

1,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ระดับผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน มีระดับผลการเรียนดีขึ้น
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

993

92
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ อบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยฯ เข้าอบรมวิชาผู้
กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยฯ เข้าอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือ
ได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรู้จักเสียสละและมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
17,000
17,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
วิทยาลัยมีนายหมู่ลูกเสือที่มีความพร้อมในการช่วยดําเนินกิจกรรมลูกเสือวิทยาลัยฯ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

93
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ ไหว้ครูประจําปี 2556
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

แผน

หมายเหตุ

แผน

ผลผลิต (Outputs)

จํานวนนักเรียนวิทยาลัยฯ ทั้งหมดจํานวน 250 คน ได้
เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจําปีการศึกษา 2556
ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. นักเรียน นักศึกษา มีจิตใจอ่อนน้อม รู้จักบุญคุณ บิดา
มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ
2. นักเรียน นักศึกษา จะสืบทอดประเพณีการไหว้ครู
ต่อไป
๔. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
หมวดรายจ่าย
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
30,000
21,000
๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียน นักศึกษาเกิดความตระหนัก ระลึกถึงพระคุณครู
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-
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๑. ชื่อโครงการ แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ
๒. ผู้รับผิดชอบ นายอุเทน พร้อมมูล
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า หมายเหตุ
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนนักเรียนเข้าร่วมกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ทําให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด

แผน

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
5,000
5,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. เพื่อเกิดความสามัคคี รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย
2. นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-
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๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องตั้งเวลาอัติโนมัติ
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า หมายเหตุ
แผน

แผน

แผน

ผลผลิต (Outputs)


เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติจํานวน 1 เครื่อง

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ทําให้นักเรียนได้เข้าร่วมกับทางวิทยาลัยฯ อย่างตรงต่อ
เวลา



๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ใช้สอย
ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
10,000

-

-

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
เพี่อให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงการตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

10,000
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๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสํานักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
๒. ผู้รับผิดชอบ นางอุษณิษา ยอดพิจิตร
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
มีวัสดุสํานักงานเพียงพอต่อความต้องการของงานในฝ่าย
ผลลัพธ์ (Outcomes)
มีวัสดุสํานักงานที่มีคุณภาพสูง เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
49,121

-

-

49,119

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
มีวัสดุสํานักงานไว้ใช้เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน เพียงพอต่อความต้องการของงานในฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-
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๑. ชื่อโครงการ เช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเสาวรส เมืองเสน
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
มีโดเมนเนมของวิทยาลัยฯ จํานวน 1 โดเมน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
วิทยาลัยฯ มีเว็ปไวต์เผยแพร่กิจกรรมและงานต่าง ๆ
ให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ และบุคคลทั่วไปให้ได้รับ
ข่าวสารต่าง ๆ

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
3,175.44

-

-

3,091

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
วิทยาลัยฯ มีเว็ปไวต์เผยแพร่กิจกรรมและงานต่าง ๆ ให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ และบุคคลทั่วไป
ให้ได้รับข่าวสารต่าง ๆ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-
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๑. ชื่อโครงการ อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน
๒. ผู้รับผิดชอบ นางวิชชุตา มาตแสง
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ ความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการ
ปฏิบัติงานและการบริการจากสถานการณ์จริง
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการด้านต่ าง ๆ อย่างดี
เยี่ยม และมีทัศนะคติที่ดีต่อนักเรียนอาชีวศึกษา
2. นักเรียน/นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะ และ
ประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป
3. นักเรียนได้รู้ จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จัก
ประมาณตน และมีคุณธรรม จริยธรรม
4. ประชาชนรู้ จั ก วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสมุ ท รสงคราม
เพิ่มขึ้น และเป็นที่ยอมรักของสังคม
๔. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
หมวดรายจ่าย
งบประมาณ
อุดหนุน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ

แผน

หมายเหตุ

แผน




เงินรายได้
3,360

งบประมาณที่ใช้จริง
3,360

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการด้านต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยม และมีทัศนะคติที่ดีต่อนักเรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
2. นักเรียน/นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพต่อไป
3. นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักประมาณตน และมีคุณธรรม จริยธรรม
4. ประชาชนรู้จักวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามเพิ่มขึ้น และเป็นที่ยอมรักของสังคม
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-
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๑. ชื่อโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
๒. ผู้รับผิดชอบ นางวิชชุตา มาตแสง
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
1. มีช่างชุมชนถาวรประจําศูนย์ องค์การบริหารส่วน
ตําบล
2. มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรประจํา อบต./
สุขอนามัยพื้นฐาน/สร้างมูลค่าเพิ่ม และมาตฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน 2 ศูนย์
3. พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน/สร้างมูลค่าเพิ่มและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 5 รายการ
4. ผู้รับบริการด้านการซ่อม ตลอดจนพัฒนาอาชีพต่าง ๆ
ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 2,000 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
๑. ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการ
ประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของใช้
ครั ว เรื อ นซึ่ งจะสนั บ สนุ น และอานวยความสะดวกในการ
ประกอบอาชีพและการดารงชีวิตของประชาชนคนยากจน
บรรเทาปั ญหาความเดือนร้ อนของประชาชนจากการลด
รายจ่าย มีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและ
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และมีความพร้อมใน
การสร้างงานสร้างรายได้
๒. ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ
เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นกรประกอบอาชี พ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
๓. ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบ
อาชีพ และขีดความสามารถในการบริหารจัดการสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้

แผน

แผน





หมายเหตุ

100
ผลการดาเนินงาน

ผลงาน

มากกว่า
แผน

ตาม
แผน

น้อยกว่า
แผน

ผลลัพธ์ (Outcomes)
๔.ประสิทธิภ าพกระบวนการผลิ ตของผลิ ตภัณฑ์ชุมชน พัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพ
สินค้าเบื้องต้น
๕. นักศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความ
เชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน
๖. สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่
นักศึกษาให้มีความสามารถ มี ประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความ
พร้ อ ม และมี ช่ อ งทางในการประกอบอาชี พ อิ ส ระ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
604,000

-

-

603,973.35

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้
2. ลดรายจ่ายของประชาชนได้
3. นักเรียน นักศึกษาและช่างขุมชน มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-
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๑. ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน
๒. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

แผน

หมายเหตุ

แผน

ผลผลิต (Outputs)

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลภายนอก ให้
ความสนใจนําบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ
2. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลภายนอก มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสายวิชาชีพอันจะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีของวิทยาลัยฯ
๔. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
หมวดรายจ่าย
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
594,000
593,999.03
๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลภายนอก ให้ความสนใจนําบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ
2. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลภายนอก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสาย
วิชาชีพอันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีของวิทยาลัยฯ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-
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๑. ชื่อโครงการ อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์
๒. ผู้รับผิดชอบ นางวิชชุตา มาตรแสง
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

แผน

หมายเหตุ

แผน

ผลผลิต (Outputs)

นักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้และทักษะด้านการ
ปฏิบัติงานและการบริการจากสถานการณ์จริง
ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการด้านต่าง ๆ อย่างดี
เยี่ยม และมีทัศนะคติที่ดีต่อนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัย
สารพัดช่างสมุทรสงคราม
2. นักเรียน/นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะ และ
ประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป
3. นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จัก
ประมาณตน และมีคุณธรรม จริยธรรม
4. ประชาชนรู้จักวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
เพิ่มขึ้น และเป็นที่ยอมรับของสังคม
๔. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
หมวดรายจ่าย
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
5,000
1,880
๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการด้านต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยม และมีทัศนะคติที่ดีต่อนักเรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
2. นักเรียน/นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพต่อไป
3. นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักประมาณตน และมีคุณธรรม จริยธรรม
4. ประชาชนรู้จักวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามเพิ่มขึ้น และเป็นที่ยอมรับของสังคม
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

103
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๑. ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนระดับ ปวช. 1,2,3 จํานวน 232 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
เสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการปลูก
จิตสํานึกอันดีงามให้กับนักเรียน

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
40,000
39,754

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักเรียน นักศึกษา มีแหล่งการค้นคว้าที่หลากหลาย
2. เสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการปลูกจิตสํานึกอันดีงามให้กับนักเรียน
3. นักเรียน นักศึกษา ได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-
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๑. ชื่อโครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
๒. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

แผน

หมายเหตุ

แผน

ผลผลิต (Outputs)

วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสมุ ท รสงคราม สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมดําเนินงานโครงการ
ของ สอศ. จํานวน 421 แห่ง เพิ่มปริมาณผู้เรียนโดยลดการ
ออกกลางคันของนักเรียนให้ได้ร้อยละ 20 ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. วิทยาลัยฯ มีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียนอย่างมีส่วนร่วมกันนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
ท้องถิ่นและสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
2. วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสมุ ท รสงครามจั ด ทํ า รายงาน
การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ ไขปัญหาการ
ออกกลางคั น ของนั ก เรี ย นที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษา
๔. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
หมวดรายจ่าย
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
210,000
209,859.40
๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. สามารถศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
2. วิทยาลัยสามารถเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2
โดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
3. สามารถเพิ่มกําลังในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตรและการบริการ
การพัฒนาเศรษฐกิจได้ทั่วถึง
4. วิทยาลัยและอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มีรูปแบบการเพิ่มปริมาณผู้เรียนโดยการลดปัญหา
การออกกลางคันของนักเรียน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
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๑. ชื่อโครงการ คุณธรรมนําความรู้
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
นักเรียนระดับ ปวช. 2 จํานวน 26 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
เพื่อให้เกิดกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะมีคุณธรรม จริยธรรมและรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
45,000
45,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักเรียนรู้จักกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-
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๑. ชื่อโครงการ จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพ
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวนฤมล ทรัพย์สําราญ
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
ผู้เข้าฝึกอบรมอาชีพประเภท ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่
สําเร็จการศึกษาและยังไม่มีงานทํา เปิดสอน 3 รุ่น รวม 75
คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผู้เข้าฝึกอบรมอาชีพประเภท ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่
สําเร็จการศึกษาและยังไม่มีงานทํา เปิดสอน 3 รุ่น รวม 75
คน สามารถทําอาหาร – ขนมได้จริ งจากการลงมือปฏิบัติ
และนํ า ไปประกอบอาชี พ สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ตนเองและ
ครอบครัว มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

แผน

หมายเหตุ

แผน





๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
531,300
531,296.52

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพแล้วสามารถนําความรู้ ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ ทําให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น
2. ประชาชนจะรู้จักวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมากขึ้น
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

107
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๑. ชื่อโครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภัตรา ทรัพย์อุปการ
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

แผน

หมายเหตุ

แผน

ผลผลิต (Outputs)

นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการทําธุรกิจ
2. มีศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา
3. เสริมศักยภาพการเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพในการ
เป็นผู้ประกอบการ
๔. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
หมวดรายจ่าย
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
160,000
159,975.14
๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าในในการทําธุรกิจ
2. นักศึกษามีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
3. เสริมศักยภาพการเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-
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๑. ชื่อโครงการ พัฒนาความเป็นผู้นําขององค์การวิชาชีพ
๒. ผู้รับผิดชอบ นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

แผน

หมายเหตุ

แผน

ผลผลิต (Outputs)

นักเรียน นักศึกษา จํานวน 20 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)

พัฒนาห้ องกิจ กรรมฯ ให้เป็ น สถานที่ในการฝึ กนักเรียน
ขององค์ ก ารวิ ช าชี พ ให้ มี ค วามผู้ นํ า ในด้ า นการพู ด และ
ประชาสั มพันธ์ข่าวเกี่ย วกับ งานกิจ กรรม ต่าง ๆ ของทาง
วิทยาลัยฯ
๔. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
หมวดรายจ่าย
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
20,000
20,000
๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นําให้กับนักเรียนองค์การวิชาชีพ
2. นักเรียนกล้าตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
3. นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออก
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-
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๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการมีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษา เรียนจบ พบงาน
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเสาวรส เมืองเสน
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

แผน

หมายเหตุ

แผน

ผลผลิต (Outputs)

นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าได้ฝึกงาน/มีงานทําตามความ
ถนั ด และความสนใจ สถานประกอบการได้ แ รงงานที่ มี
คุ ณ ภาพ มี ทั ก ษะตรงตามความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ
ผลลัพธ์ (Outcomes)

สถานประกอบการมี ก ารพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน
พัฒนาบุคลากร มีการเผยแพร่ประชาสัพพันธ์ การแนะแนว
อาชีพ และการทําความร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
จัดการอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
๔. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
หมวดรายจ่าย
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
10,000
10,000
๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักเรียน นักศึกษา มีงานทําตรงกับความรู้ความสามารถ ความสนใจและความถนัดหลังสําเร็จ
การศึกษาจากการเข้าใช้บริการศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษา
2. สถานประกอบการได้แรงงานตรงตามความต้องการและมีความมั่นใจ เข้าใจบริการศูนย์กําลังคน
อาชีวศึกษา มีความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น
3. ครู ผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษา สามารถมีความรู้ไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคนิค
การแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-
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๑. ชื่อโครงการ โครงการอาชีวะสร้างชาติ Empowering Thailand
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์ นิลอุบล
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

แผน

หมายเหตุ

แผน

ผลผลิต (Outputs)

ผลิตภัณฑ์และผลงานนักเรียน และสินค้าพื้นเมืองของ
จ.สมุทรสงคราม และจัดสอน 108 อาชีพ
ผลลัพธ์ (Outcomes)

ผลิ ตภัณฑ์ และผลงานนั ก เรี ย น และสิ น ค้าพื้นเมืองของ
จ.สมุทรสงคราม และจัดสอน 108 อาชีพ เป็นที่ยอมรับ
ของประชาชนทั่วไป และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ต่อ
วิทยาลัยฯ
๔. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
หมวดรายจ่าย
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
48,560
48,342.50
๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ผลิตภัณฑ์และผลงานนักเรียน และสินค้าพื้นเมืองของ จ.สมุทรสงคราม และจัดสอน 108 อาชีพ
เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ต่อวิทยาลัยฯ
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-
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๑. ชื่อโครงการ หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนที่ยากจน
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์ นิลอุบล
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

แผน

หมายเหตุ

แผน

ผลผลิต (Outputs)

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 5 คน
ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
2. นั กเรี ย น นั ก ศึกษามีทุ น ในการประกอบอาชีพสร้า ง
รายได้ระหว่างเรียน
๔. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
หมวดรายจ่าย
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
78,000
78,000
๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
2. นักเรียน นักศึกษามีทุนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-
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๑. ชื่อโครงการ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปี 2555
๒. ผู้รับผิดชอบ นายอานนท์ สิงห์จุ้ย
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
จํานวนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จํานวน 10 ชิ้นงาน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนําความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
150,000
149,461.93

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะในวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทําสิ่งประดิษฐ์
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-
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๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
๒. ผู้รับผิดชอบ นายอุเทน พร้อมมูล
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีอุณหภูมิที่เหมาะสม
ทําให้ครู ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
50,825
50,290

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
2. ครูในแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้น
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-
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๑. ชื่อโครงการ จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
๒. ผู้รับผิดชอบ นายสมชาย ดําสง่า
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ
จํานวน 6 ชุด
ผลลัพธ์ (Outcomes)
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ของนักเรียน นักศึกษา และครู – อาจารย์
๔. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
หมวดรายจ่าย
งบประมาณ
อุดหนุน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
-

แผน

หมายเหตุ

แผน




เงินรายได้
120,000

งบประมาณที่ใช้จริง
120,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักเรียน นักศึกษา ครู – อาจารย์ มีเครื่องแท็บเล็ตใช้ในการเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบัน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

115
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑. ชื่อโครงการ จัดหาครุภัณฑ์เครื่องผสมตี 3 หัว
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวนฤมล ทรัพย์สําราญ
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
แผนกอาหารและโภชนาการมีเครื่องตีผสม 3 หัว
1 เครื่อง
ผลลัพธ์ (Outcomes)
แผนกอาหารและโภชนาการมี เ ครื่ อ งตี ผ สม 3 หั ว
1 เครื่องที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพและเหมาะสม
๔. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
หมวดรายจ่าย
งบประมาณ
อุดหนุน
ครุภัณฑ์เครื่องผสมตี 3 หัว
๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
๑. นักศึกษาได้ใช้เครื่องผสม 3 หัว ที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน
๒. เกิดความสะดวกในการปฏิบัติการเรียนการสอน
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-

แผน

หมายเหตุ

แผน




เงินรายได้
30,000

งบประมาณที่ใช้จริง
30,000
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๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องวิทยบริการและห้องสมุด
๒. ผู้รับผิดชอบ นายจรัญ บุญรอด
๓. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
มากกว่า ตาม
น้อยกว่า
แผน

ผลผลิต (Outputs)
เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
ผลลัพธ์ (Outcomes)
๑. ห้องสมุดมีผู้ใช้บริการมากขึ้น
๒. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด

แผน

หมายเหตุ

แผน




๔. งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ใช้จริง
งบประมาณ
อุดหนุน
เงินรายได้
30,000
30,000

๕. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
๑. ห้องสมุดมีผู้ใช้บริการมากขึ้น
๒. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด
๖. ปัญหาและอุปสรรค
๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
-
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