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                                                   แบบรายงานผลการฝึก                                                             สผ.2 
 
 
 
 

สถานศึกษา........................ 
วันที่........................  เดือน............  พ.ศ............. 

เร่ือง  รายงานผลการฝึก 
เรียน  ......................................................... .................. 
                    ตามที่สถานศึกษาได้อนุมัตโิครงการฝึกที่................................................  ชื่อโครงการ.................. ...............  
ของแผนวิชา/สาขาวิชา....................... .....................  คณะวิชา......................... .....................นั้น  บัดนี้ไดฝ้ึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
                    จึงขอรายงานผลการฝึก   ดงันี ้
                        ตามใบงาน/แผนการสอน 
   1.  ลักษณะโครงการ            ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา 
                        ตามโครงการผลิตเพื่อจ าหน่าย 
   2.  จากการฝึก                ไม่มีผลิตผล            มีผลิตผล 
   3.  ต้นทุนการผลิตและราคาที่จ าหน่าย 
 

ล าดับ 
 

รายการ/ขนาด
ลักษณะ 

 

จ านวน
หน่วย 

 

ต้นทุนการผลิต ราคาทุน 
ต่อหน่วย 

 

ราคาขาย 
ต่อหน่วย 

 

หมายเหต ุ
 ค่าวัสด ุ

 
ค่าแรง 

 
ค่าใช้สอย 

 
ค่าตอบแทน 

 
รวม 

 

           
           

 

     

4.  ลักษณะของผลิตผล    เป็นผลิตผลที่เสื่อมสภาพงา่ย ควรจ าหนา่ยทันที 
      เก็บรักษาได้นาน  ควรส่งผลิตผลและงานการค้า 
5.  การจ าหน่าย 
       จัดจ าหน่ายที่แผนกวชิา/ สาขาวิชา/ คณะวิชา...........................แล้วได้เงิน..................... 
             และไดน้ าเงนิส่งตามใบเสร็จรับเงิน บกศ.  เล่มที่...............เลขที่................................... 
             ลงวันที่................................... 
 น าสง่งานผลิตการค้าและส่งเสรมิกิจกรรมสหกรณ์.......................................................... 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 
 
 

     (ลงชื่อ).................................................................... ครู ผู้สอน/ผูใ้ช้วัสด ุ
                 (...........................................................) 
 
 
 
 

 เรียน  หัวหน้างานผลิตการค้าและส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ 
  แผนกวิชา/ สาขาวชิา/ คณะวิชาได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง โปรดด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (ลงชื่อ).................................................หัวหน้าแผนกวิชา/ สาขาวชิา/ หัวหนา้คณะ 
         (...........................................................) 

 
 



 
ค ำอธิบำยกำรกรอก  “รำยงำนผลกำรฝึก (สผ.2)” 

( 0 ) แบบ สผ.2  นีจ้ัดท ำขึน้  3  ชุด 
(1)   ใหร้ะบุช่ือสถานศึกษา 
(2)   ใหร้ะบุวนั  เดือน  ปี  ท่ีจดัท ารายงาน 
(3)   ใหร้ะบุต าแหน่งหวัหนา้แผนกวชิา/สาขาวิชา หรือ        

หวัหนา้คณะวชิา (แลว้แต่สถานศึกษา) 
(4)   ใหร้ะบุเลขล าดบัท่ีของโครงการฝึกท่ีไดรั้บอนุมติั 
(5)   ใหร้ะบุช่ือโครงการฝึกของแผนกวชิา/สาขาวชิา หรือ   

คณะวชิาท่ีไดรั้บอนุมติั 
(6)   ใหร้ะบุช่ือแผนกวชิา/สาขาวิชา และ 
(7)   ใหร้ะบุช่ือคณะวชิา ของครู – อาจารยผ์ูท้  ารายงาน 
(8)   ใหขี้ดเคร่ืองหมาย  หรือ ลงในช่อง  วา่เป็น 

โครงการใดตามท่ีระบุไว ้
(9)   ใหขี้ดเคร่ืองหมาย  หรือ  ลงในช่อง  วา่ไม่มี   

หรือมีผลิตผล 
(10) – (20) เป็นการระบุใหท้ราบถึงตน้ทุนการผลิต 
(10)  ใหร้ะบุเรียงล าดบัท่ีของผลิตผล (แต่ละชนิดท่ีไดรั้บ) 

(ถา้มี) 
(11)  ใหร้ะบุ “ผลิตผล” ท่ีไดรั้บตามโครงการฝึก พร้อมทั้ง

ระบุขนาดและลกัษณะไวด้ว้ย 
(12)  ใหร้ะบุจ านวน “หน่วย” ของผลิตผลตามจ านวนหน่วย

ท่ีไดรั้บ เช่น   9   ตวั   หรือ  10  ช้ิน 
(13) – (17) เป็นการระบุตน้ทุนการผลิตโดยกรอกจ านวนเงิน

แยกออกเป็นค่าวสัดุ (13) ค่าแรงงาน   (14) ค่าใชส้อย  
(15) ค่าตอบแทน  (16) ซ่ึงไดเ้สียค่าใชจ่้ายดงักล่าวไป
ตามความจ าเป็น และรวมยอดในช่องรวม  (17) ไวด้ว้ย 

(18)  ใหร้ะบุราคาขายต่อหน่วย (ตน้ทุนการผลิต-จ านวน
หน่วย) 

(19)  ใหก้รอกราคาขาย (หรือราคาท่ีควรก าหนด) ท่ีครู – 
อาจารยผ์ูส้อนและควบคุมการฝึกหรือคณะกรรมการ
ก าหนดราคาผลิตผล ไดก้ าหนดไว ้

 
 

(20)  ใหร้ะบุค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัตน้ทุนผลิตแต่ละประเภทไวว้า่
โครงการฝึกน้ีใชเ้ป็นค่าวสัดุ ค่าแรง ค่าใชส้อย 
ค่าตอบแทน ฯลฯ เท่าใด 

(21)  มีไวส้ าหรับระบุค าอธิบายเพ่ิมเติม (ถา้ตอ้งการ) 
(22)  ใหขี้ดเคร่ืองหมาย  หรือ  ลงในช่อง  วา่ผลิตผล

มีลกัษณะอยา่งใดตามท่ีระบุไว ้
(23)  ใหขี้ดเคร่ืองหมาย  หรือ  ลงในช่อง  วา่เพ่ือ

ทราบถึงการจ าหน่าย 
  หากตอ้งจ าหน่ายทนัทีแผนกวชิา/สาขาวชิา หรือ

คณะวชิาก็ใหร้ะบุไว ้ ไดรั้บเงินเท่าใดก็ใหก้รอกจ านวน
เงินไว ้ พร้อมระบุเล่มท่ี เลขท่ี ของใบเสร็จรับเงินท่ีน า
เงินส่งงานการเงินไวด้ว้ย ถา้เป็นผลิตผลท่ีเก็บรักษาไว้
นาน ก็ใหร้ายงานผลการฝึก เพ่ือแจง้หรือน าผลิตผลส่ง
งานผลิตการคา้และส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ 

(24)  ใหค้รู – อาจารยผ์ูส้อนหรือควบคุมการฝึกลงนาม แลว้
ระบุช่ือ-นามสกลุ (ตวับรรจง) ไวด้ว้ย แลว้น าเสนอ
หวัหนา้แผนกวชิา/สาขาวิชาหรือหวัหนา้คณะวชิา 
(แลว้แต่สถานศึกษา) พิจารณาต่อ 

(25)  เม่ือหวัหนา้แผนกวชิา/สาขาวชิาหรือหวัหนา้คณะ/วชิา 
(แลว้แต่สถานศึกษา) ตรวจสอบผลิตผลนั้น ๆ วา่ถูกตอ้ง
และเป็นไปตามรายงานผลการฝึกหรือไม่ 

  หากถูกตอ้งและเป็นไปตามรายงานผลการฝึกใน
กรณีไดจ้ าหน่ายผลิตผลไปทนัที  ก็ใหร้วมรวบรายงาน
เสนอหวัหนา้สถานศึกษาตามระเบียบ 

  แต่ในกรณีเป็นผลิตผลท่ีเก็บรักษาไดน้านและการ
ส่งงานผลิตการคา้และส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์  ก็ให้
หวัหนา้แผนกวชิา/สาขาวิชาหรือหวัหนา้คณะวชิาลง
นามและระบุช่ือ-นามสกลุ  (ตวับรรจง)  ไวใ้นวงเลบ็
พร้อมทั้งวนั  เดือน  ปี  เสนอหวัหนา้งานผลิตผลการคา้
และส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์  เพ่ือด าเนินการต่อไป 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(00)  เม่ือครู-อาจารยผ์ูส้อนหรือควบคุมการฝึกไดจ้ดัท ารายงานผลการฝึก  เสนอหวัหนา้แผนกวชิา/สาขาวชิา  หรือหวัหนา้คณะวชิา  (แลว้แต่

สถานศึกษา)  และไดส่ั้งการไวใ้น  สผ.2  แลว้ใหด้  าเนินการโดยเก็บ  สผ.2  ไวท่ี้ครู-อาจารยผ์ูส้อนหรือควบคุมการฝึก  1  ชุด  ส่งไป
ยงัหวัหนา้แผนกวิชา/สาขาวิชา  หรือหวัหนา้คณะวิชา  และส่งไปยงัหวัหนา้งานผลิตการคา้และส่งเสริมกิจกรรม
สหกรณ์ 



 
สผ.3 

ทะเบียนผลิตผลของแผนก 
แผนกวิชา/สาขาวิชา................................................  คณะวิชา................................................. 

ชื่อผลิตผล..........................................................  หน่วยนับ............................................... ........... 
 

วัน  เดือน  ป ี รายการ 
เลขท่ี

เอกสาร 

ปริมาณ ต้นทุนการผลิต การจ าหน่าย 
หมายเหต ุ

รับ จ าหน่าย น าส่ง คงเหลือ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
ขาย น าส่ง 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   



ค ำอธิบำยกำรกรอก  “ทะเบียนผลติผลของแผนกวชิำ/สำขำวชิำ  (สผ.3)” 
 
(0)  สผ.3  น้ีใหจ้ดัท าข้ึนตามประเภทของผลิตผล  และใหล้งทะเบียนผลิตผลอยา่งละเอียดหรือประเภทละแผน่ 
และเป็นหนา้ท่ีหวัหนา้แผนกวชิา/สาขาวชิาหรือหวัหนา้คณะวชิา  (แลว้แต่สถานศึกษา)  ตอ้งตดัท าทะเบียนน้ี 
(1)  ใหร้ะบุช่ือแผนกวชิา/สาขาวชิาและ 
(2)  ใหร้ะบุช่ือคณะวชิาของครู-อาจารยท่ี์ท าโครงการฝึกและด าเนินการสอนหรือควบคุมการฝึกแลว้และมีผลิตผล
ตามโครงการฝึก 
(3)  ใหร้ะบุช่ือผลิตผลท่ีไดรั้บตามโครงการฝึกนั้น  ๆ  โดยแยกลงทะเบียนแต่ละอยา่งหรือประเภทตามผลิตผล 
(4)  ใหร้ะบุค าใชเ้รียกช่ือผลิตผลนั้น  ๆ  เช่น  ฟอง  ตวั  อนั  ช้ิน  เคร่ือง 
(5)  ใหร้ะบุ  วนั  เดือน  ปี  ท่ีบนัทึกลงในทะเบียนผลิตผลของแผนกตามท่ีด าเนินการ 
(6)  ใหร้ะบุรายการท่ีลง  เพื่อทราบขอ้มูลวา่เป็นการรับ  การจ าหน่าย  หรือน าส่ง 
(7)  ใหร้ะบุเลขท่ีรายงานผลการฝึกในกรณีท่ีไดรั้บผลิตผล  หรือการจ าหน่าย  หรือการน าส่ง  จากใบรายงานผลการ
ฝึก  (สผ.2) 
(8)  ใหร้ะบุจ านวนหน่วยท่ีไดรั้บผลิตผล  (ถา้มี) 
(9)  ใหร้ะบุจ านวนหน่วยท่ีไดจ้  าหน่าย  (ถา้จ  าหน่าย) 
(10) ใหร้ะบุจ านวนหน่วยท่ีน าส่ง  (ถา้น าส่ง) 
(11) ใหร้ะบุจ านวนหน่วยคงเหลือ  (ถา้มีคงเหลือ) 
(12) ใหก้รอกราคาตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยตามใบรายงานผลการฝึก  (สผ.2) 
(13) ใหก้รอกจ านวนตน้ทุนการผลิตของผลิตผลในแต่ละกรณี  (รับ-จ าหน่าย-น าส่ง) 
(14) ใหก้รอกราคาขายต่อหน่วยของผลิตผลตามใบรายงานผลการฝึก  (สผ.2) 
(15) ใหก้รอกจ านวนเงินท่ีไดรั้บในกรณีท่ีขายได ้
(16) ใหก้รอกราคาขายต่อหน่วยของผลิตผลท่ีน าส่งงานผลิตการคา้และส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ 
(18) มีไวส้ าหรับระบุค าอธิบายเพิ่มเติม  (ถา้ตอ้งการ) 
 
ข้อสังเกต การลงทะเบียนใน  สผ.3  น้ี  แยกออกเป็น  3  กรณี  คือ 
  กรณีท่ี  1.  รับทราบผลิตผลตามรายงานผลการฝึก  (สผ.2) 
  กรณีท่ี  2.  จ  าหน่ายผลิตผลซ่ึงแผนกวชิา/สาขาวชิาตอ้งจ าหน่ายทนัทีเม่ือส้ินสุดการสอนหรือฝึก 
  กรณีท่ี  3.  น าส่งผลิตผลนั้น  ๆ  ต่องานผลิตการคา้และส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์  การลงทะเบียน
แต่ละกรณีจะระบุเฉพาะในช่องท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น  (ไม่ไดร้ะบุทุกช่อง) 
  กรณีท่ี  1.  จะระบุในช่อง  (5)  (6)  (7)  (8)  (12)  และ  (13) 
  กรณีท่ี  2.  จะระบุในช่อง  (5)  (6)  (7)  (9)  (11)  (12)  (13)  (14)  และ  (15) 
  กรณีท่ี  3.  จะระบุในช่อง  (5)  (6)  (7)  (10)  (11)  (12)  (13)  (16)  และ  (17) 
 



สผ.4 
ทะเบียนผลิตผลของงานผลิตการค้าและส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ 

แผนกวิชา/สาขาวิชา...............................................  คณะวิชา..................................................  
ชื่อผลิตผล.........................................................  หนว่ยนับ................................................ .......... 

 

วัน  เดือน  ป ี รายการ 
เลขท่ี

เอกสาร 

ปริมาณ ต้นทุนการผลิต การจ าหน่าย 

หมายเหต ุ
รับ จ าหน่าย 

ใช้ใน 
สถาน 
ศึกษา 

คงเหลือ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
ขาย ใช้ในสถานศึกษา 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   



 
ค ำอธิบำยกำรกรอก  “ทะเบียนผลติผลของงำนผลติกำรค้ำและส่งเสริมกจิกรรมสหกรณ์  (สผ.4)” 

 

(0)  สผ.4  น้ีใหจ้ดัท าข้ึนตามประเภทของผลิตผล  และใหล้งทะเบียนผลิตผลอยา่งละเอียดหรือประเภทละแผน่ 
และเป็นหนา้ท่ีของงานผลิตการคา้ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์แต่ละสถานศึกษาตอ้งตดัท าทะเบียนน้ี 
(1)  ใหร้ะบุช่ือแผนกวชิา/สาขาวิชาและ 
(2)  ใหร้ะบุช่ือคณะวชิาของครู-อาจารยท่ี์ท าโครงการฝึกและด าเนินการสอนหรือควบคุมการฝึกแลว้และมีผลิตผลตามโครงการฝึก 
(3)  ใหร้ะบุช่ือผลิตผลท่ีไดรั้บตามโครงการฝึกนั้น  ๆ  โดยแยกลงทะเบียนแต่ละอยา่งหรือประเภทตามผลิตผล 
(4)  ใหร้ะบุค าใชเ้รียกช่ือผลิตผลนั้น  ๆ  เช่น  ฟอง  ตวั  อนั  ช้ิน  เคร่ือง 
(5)  ใหร้ะบุ  วนั  เดือน  ปี  ท่ีบนัทึกลงในทะเบียนผลิตผลของแผนกตามท่ีด าเนินการ 
(6)  ใหร้ะบุรายการท่ีลง  เพ่ือทราบขอ้มูลวา่เป็นการรับ  การจ าหน่าย  หรือน าส่ง 
(7)  ใหร้ะบุเลขท่ีรายงานผลการฝึกในกรณีท่ีไดรั้บผลิตผล  หรือการจ าหน่าย  หรือการน าส่ง  จากใบรายงานผลการฝึก  (สผ.2) 
(8)  ใหร้ะบุจ านวนหน่วยท่ีไดรั้บผลิตผล  (ถา้มี) 
(9)  ใหร้ะบุจ านวนหน่วยท่ีไดจ้ าหน่าย  (ถา้จ าหน่าย) 
(10) ใหร้ะบุจ านวนหน่วยท่ีน าส่ง  เพ่ือน าไปใชเ้ป็นครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้างของสถานศึกษา                                              
(ถา้น าไปใชใ้นสถานศึกษา) 
(11) ใหร้ะบุจ านวนหน่วยคงเหลือ  (ถา้มีคงเหลือ) 
(12) ใหก้รอกราคาตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยตามใบรายงานผลการฝึก  (สผ.2) 
(13) ใหก้รอกจ านวนตน้ทุนการผลิตของผลิตผลในแต่ละกรณี  (รับ-จ าหน่าย-น าส่ง) 
(14) ใหก้รอกราคาขายต่อหน่วยของผลิตผลตามใบรายงานผลการฝึก  (สผ.2) 
(15) ใหก้รอกจ านวนเงินท่ีไดรั้บในกรณีท่ีขายได ้
(16) ใหก้รอกราคาขายต่อหน่วยของผลิตผลท่ีน าส่งงานพสัดุ  เพ่ือน าไปใชเ้ป็นครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้างของสถานศึกษา  (ถา้น าไปใช้
ในสถานศึกษา) 
(17) ใหก้รอกมูลค่าเป็นจ านวนเงินของผลิตผลท่ีน าส่งงานพสัดุ  เพ่ือน าไปใชเ้ป็นครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้างของสถานศึกษา  (ถา้
น าไปใชใ้นสถานศึกษา) 
(18) มีไวส้ าหรับระบุค าอธิบายเพ่ิมเติม  (ถา้ตอ้งการ) 
 
ข้อสังเกต การลงทะเบียนใน  สผ.4  น้ี  แยกออกเป็น  3  กรณี  คือ 
  กรณีท่ี  1.  รับผลิตตามใบรายงานผลการฝึก  (สผ.2) 
  กรณีท่ี  2.  จ าหน่ายผลิตผลท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 
  กรณีท่ี  3.  น าส่งผลิตผลท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบใหแ้ก่งานพสัดุ  เพ่ือใชเ้ป็นครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้างของ
สถานศึกษาตามค าสัง่ของหวัหนา้สถานศึกษา 
  การลงทะเบียนแต่ละกรณี  จะระบุเฉพาะในช่องท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น  (ไม่ไดร้ะบุทุกช่อง) 
  กรณีท่ี  1.  จะระบุในช่อง  (5)  (6)  (7)  (8)  (12)  และ  (13) 
  กรณีท่ี  2.  จะระบุในช่อง  (5)  (6)  (7)  (9)  (11)  (12)  (13)  (14)  และ  (15) 
  กรณีท่ี  3.  จะระบุในช่อง  (5)  (6)  (7)  (10)  (11)  (12)  (13)  (16)  และ  (17) 

----------------------------------------------------------- 

 
 
 
 



สผ.5 
แบบรายงานผลิตผลของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.................. 

 
               สถานศกึษา....................................................... 
 

คณะวิชา/แผนกวิชา/
สาขาวิชา 

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึก 
 

มูลค่าผลิตผลที่ได้รับ 
 

การจ าหน่าย 
มูลค่าผลิตผลคงเหลือ 

 
หมายเหตุ 

 
ขาย 

 
ใช้ในสถานศึกษา 

 
โอน 

 
 
 
 
 
 
 

             

รวม                

 
 

              (ลงชื่อ)  .................................................................  หัวหน้าสถานศึกษา 
(........................................................) 

ต าแหน่ง................................................................... 
วันที่................./.................../....................... 



ค ำอธิบำยกำรกรอก  “รำยงำนผลติผลของสถำนศึกษำ  (สผ.5)” 
 

(0)  แบบ  สผ.5  น้ี  ตอ้งจ าท าข้ึน  3  ชุด 
(1)  ใหร้ะบุปีงบประมาณท่ีผลิตผลและตอ้งรายงาน 
(2)  ใหร้ะบุช่ือสถานศึกษาท่ีรายงาน 
(3)  ใหร้ะบุช่ือคณะวชิาไวบ้รรทดัหน่ึง  และระบุช่ือแผนกวชิา/สาขาวชิาในสงักดัคณะวชิานั้นในบรรทดัต่อ  ๆ  มา 
(4)  ใหก้รอกจ านวนเงินแสดงค่าใชจ่้ายในการฝึกของแต่ละวชิา 
(5)  ใหก้รอกจ านวนเงินมูลค่าผลิตผลท่ีไดรั้บ  โดยใชร้าคาขาย  ท่ีก าหนดไว ้
(6)  ใหก้รอกจ านวนเงินขายผลิตผลของแต่ละแผนกวชิา/สาขาวชิาในสถานศึกษาท่ีแผนกวชิา/สาขาวชิาคณะวชิา  และ/หรืองานผลิต
การคา้และส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ไดข้ายไปเป็นรายแผนกวชิา/สาขาวชิาขายไดใ้นรอบปีงบประมาณท่ีท ารายงาน  (ถา้มี) 
(7)  ใหก้รอกจ านวนเงินมูลค่าของผลิตผลของแต่ละแผนกวชิา/สาขาวชิาท่ีหวัหนา้สถานศึกษาสัง่ใหน้ าไปใชเ้ป็นครุภณัฑห์รือ
ส่ิงก่อสร้างของสถานศึกษา 
(8)  ใหก้รอกจ านวนเงินมูลค่าของผลิตผลของแต่ละแผนกวชิา/สาขาวชิาท่ีหวัหนา้สถานศึกษาไดส้ัง่ใหโ้อนไปใชใ้นสถานศึกษาอ่ืน
ซ่ึงสงักดักรมเดียวกนั 
(9)  ใหก้รอกผลต่างระหวา่งมูลคา่ผลิตผลท่ีไดรั้บกบั  “การจ าหน่าย”  เป็นมูลค่าผลิตผลคงเหลือของแต่ละแผนกวชิา/สาขาวชิา 
(10) เม่ือกรอกรายการผลิตผลของแต่ละแผนกวชิา/สาขาวชิาจากช่อง  (4)  -  (9)  เสร็จเรียบร้อยแลว้ใหร้วมยอดของแต่ละช่องไวด้ว้ย 
(11) มีไวส้ าหรับระบุค าอธิบายเพ่ิมเติม  (ถา้ตอ้งการ) 
(12) ใหห้วัหนา้สถานศึกษาลงนาม  และระบุช่ือ-นามสกลุ  (ตวับรรจง)  พร้อมทั้งต าแหน่งและวนั  เดือน  ปี  ท่ีรายงาน 
 
ข้อสังเกต การจ าหน่ายนั้นแยกออกเป็น  3  กรณี  คือ 
  กรณีท่ี  1.  ขายผลิตผลท่ีไดรั้บจากโครงการฝึก 
  กรณีท่ี  2.  ใชใ้นสถานศึกษา  ผลิตผลท่ีไดรั้บมาจากการฝึกนั้น  หวัหนา้สถานศึกษาไดส้ัง่ใหน้ าไปใชเ้ป็น
ครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้างของสถานศึกษา 
  กรณีท่ี  3.  โอน  ผลิตผลท่ีไดรั้บจากการสอนหรือฝึกนั้น  หวัหนา้สถานศึกษาไดส้ัง่ใหโ้อนใหส้ถานศึกษาอ่ืนใน
สงักดักรมเดียวกนั 
  การกรอกรายงานผลแต่ละกรณี  จะระบุเฉพาะในช่องท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น  (ไม่ไดร้ะบุทุกช่อง) 
  กรณีท่ี  1.  จะระบุในช่อง  (6)  และ  (9) 
  กรณีท่ี  2.  จะระบุในช่อง  (7)  และ  (9) 
  กรณีท่ี  3.  จะระบุในช่อง  (8)  และ  (9) 
  หากผลิตผลของแผนกวชิา/สาขาวชิาใดมีรายการเกิดข้ึน  2  กรณี  (ขาย  และ  ใชใ้นสถานศึกษา  หรือ  ขาย  และ  
โอน  หรือ  ใชใ้นสถานศึกษา  และ  โอน)  หรือ  3  กรณี  (ขายและใชใ้นสถานศึกษา  และ  โอน)  ก็ใหร้ะบุไวใ้นบรรทดัของผลิตผล
แผนกวชิา/สาขาวชิานั้น  ๆ  แลว้ค านวณหามูลค่าผลิตผลคงเหลือ  (ผลต่างระหวา่งมูลค่าผลิตผลท่ีไดรั้บ  กบั  “การจ าหน่าย”)  กรอก
ลงในช่อง  (9)  ดว้ย 
 
(00)  ภายในเดือนพฤศจิกายน  ทุกปี  เป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้งานผลิตการคา้และส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ตอ้งจดัท ารายงานผลิตผล
ของสถานศึกษาข้ึน  3  ชุด  เพ่ือเสนอใหห้วัหนา้สถานศึกษาลงนามรายงานเม่ือหวัหนา้สถานศึกษาลงนามในแบบ  สผ.5  น้ีแลว้ให้
ท าหนงัสือส่งรายงานผลิตผลดงักล่าวไปยงักรมอาชีวศึกษา  1  ชุด  และใหง้านสารบรรณเก็บไว ้  1  ชุด  และงานผลิตการคา้และ
ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์เก็บไว ้ 1  ชุด 


