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คํานํา 
 

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จัดทํา
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงคในการรวบรวมขอมูลและประเมินผล
การดําเนินงานโครงการตาง ๆ ตามแผนงานท่ีวางไว ผลการประเมินและวิเคราะหขอมูลบงชี้ถึงการดําเนินโครงการ
วาบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว  ประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด  โดยการเชื่อมโยงขอมูลเขากับปญหา  
อุปสรรค จุดบกพรองวามีความสัมพันธเชิงเหตุและผลตอกันหรือไม  ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการบริหารงาน  การ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล  การควบคุม  การจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพซ่ึงจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนางานในเชิงสรางสรรค และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาดานอาชีวศึกษา ในการปฏิบัติงานครั้งตอไป 

 

ขอมูลท่ีปรากฏ   รวบรวมจากแหลงตาง ๆ   คือ   ฝายบริหารทรัพยากร   ฝายแผนงานและความรวมมือ 
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา   ฝายวิชาการ    งานวางแผนและงบประมาณ  ขอขอบคุณในความรวมมือ 
ของฝายบริหาร    หัวหนาแผนกหัวหนางานและบุคลากรท่ีเก่ียวของ หวังวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ 
การปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาและผูท่ีสนใจตอไป 
 
 
 

งานแผนและงบประมาณ 
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
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นโยบายดานการศึกษา ของ 
นายกรัฐมนตรี ป 2555-2558 

1. แท็บเล็ต สําหรับนักเรียน ป.1 และ ม.1 ทุกคน เปนคอมพิวเตอรชวยในการสอนและการสืบคนองคความรู  
2. เรียนจบ ม.6 ทุกคนภายใน 8 เดือน เรียนในเวลา-นอกเวลา เพ่ือกาวทันโลก 
3. กองทุนตั้งตัวได เปนเงินทุนข้ันตน สําหรับผูจบปริญญาตรีแลว พรอมเปนเจาของธุรกิจในอนาคต 
4. 1 อําเภอ 1 ทุน เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กเกงในทุกอําเภอ ไปเรียนตอในตางประเทศท่ีพัฒนาแลวเนนการ    
    สอบแขงขันใหเด็กเกงใหมีโอกาส เชนเดียวกับเด็กยากจน 
5. พูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาอาเซียนพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนเปาหมาย 80% ของนักเรียนท่ัว    
   ประเทศ สื่อสารภาษาไดดี พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.2558 
6. ปรับเลื่อนวิทยฐานะ โยกยายครูดวยความเปนธรรม เนนการสอบแขงขัน วัดความสามารถดวยตนเอง ลดการ 
    คัดเลือกโดยใชดุลพินิจ 
7. เรียนดีอยางมีคุณภาพ ตั้งแตอนุบาลจนจบ ม.6 ฟรีคาเลาเรียน คาเครื่องแบบ คาอุปกรณการเรียน คาหนังสือ 
    เรียน และคากิจกรรม 
8. กระทรวงศึกษาธิการใสสะอาด สรางความโปรงใสในการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ใหปราศจากทุจริต 
   และคอรัปชั่น 
9. อัจฉริยะสรางได สงเสริมใหเด็กเกง เด็กฉลาดทุคน เตรียมความพรอมเปนผูนําประเทศในทุกสาขา 
10. สรางพลังครูแกไขปญหาหนี้สินครู ลดรายจายเพ่ิมรายไดสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ความสามารถ 
     (นายกรัฐมนตรีไดฝากประเด็นใหตระหนักถึงจิตวิญญาณ ทักษะ และความรู  การเรียนรูของครู) 
11. เลิกหลักสูตรทองจํา ใหจัดการเรียนรูดานความเขาใจ ใชปญญาและใหนักเรียนไดมีจินตนาการอยางไมมีท่ี 
     สิ้นสุด 
12. Internet ตําบล และหมูบาน เพ่ือใหผูเรียนไดคนหาความถนัดของตนเอง เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา 
13. คูปองสรางเสริมอัจฉริยะ จัดใหมีคูปองแลกหนังสือ ใหโอกาสเด็กและเยาวชนเลือกหนังสือตามความพอใจ 
14. สรางผูนําแหงอาเซียน (Becoming ASEAN Leader Scholarship) ใหทุนปริญญาโทแกนักศึกษาอาเซียนมา 
     เรียนในไทย เพ่ือเตรียมความพรอมเปนผูนําแหงอนาคตในภูมิภาคอาเซียน 
15. ทุนการศึกษาเพ่ืออนาคต (กรอ.) ใหทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษา ทุกระดับ ทุกสาขา เพ่ือใหมีโอกาสเรียน 
     ตอ เพ่ิมพูนความรู และความกาวหนาในอนาคต 
16. ครูมืออาชีพ ใหทุกสาขาวิชาเขามาเปนครู โดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีเปนความตองการของประเทศใหเรียนจบ 
     แลวมีงานทํา ม่ันคงในชีวิต 
17. โรงเรียนรวมพัฒนา รวมพลังครู นักเรียน ทุกตําบลเพ่ือความแข็งแกรงทางวิชาการ จัดระบบโรงเรียนขนาดเล็ก  
     จัดระบบการสนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียน 
18. การศึกษาชวยดับไฟใต สงเสริมการเรียนการสอน ภาษาไทย/ศาสนา ใหความสําคัญกับปญหายาเสพติด เด็กไร 
     สัญชาต ิเนนการมีสวนรวมของชุมชน และผูนําองคกรในระดับพ้ืนท่ี 
19. เทียบโอนประสบการณสายอาชีพจบ ปวช.ไดใน 8 เดือนเทียบโอนหลักสูตรการเรียน/อาชีพเพ่ือความกาวหนา 
     ในอาชีพ 
20. Fix-it Center ศูนยซอมสรางประจําชุมชน เพ่ือฝกฝนทักษะอาชีพใหนักเรียนอาชีวศึกษาและใหบริการ 
     ประชาชน 
21. พัฒนาศูนยฝกอาชีพในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน โดยการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีเพ่ิมพูนประสบการณ 
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     อาชีพใหนักเรียนอาชีวศึกษา 
22. จัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเพ่ือความเปนเลิศในการเรียนสายอาชีพ จัดใหมีปริญญาตรีสายปฏิบัติการ เติมเต็ม 
     ความรูคูความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
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นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

นายจาตุรนต ฉายแสง 

๑. เรงปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบใหสัมพันธเช่ือมโยงกัน เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิด วิเคราะห แกปญหา และเรียนรูไดดวยตนเอง
อยางตอเน่ืองโดยปฏิรูปใหมีความเช่ือมโยงกันท้ังหลักสูตรและการเรียนการสอน ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับการ
เรียนรูยุคใหม การพัฒนาครู และการพัฒนาระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผลท่ีไดมาตรฐานและเช่ือมโยงกับหลักสูตรและ
การเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียน 

๒. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู ใหมีจํานวนการผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการ มีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรปจจุบัน รองรับหลักสูตรใหม และการเรียนรูในโลกยุคใหม รวมท้ังพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครูใหเช่ือมโยง
กับผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ดูแลระบบสวัสดิการและลดปญหาท่ีบ่ันทอนขวัญ กําลังใจของครู ใหสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและคุณภาพผูเรียน 

๓. เรงนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชในการปฏิรูปการเรียนรู สรางมาตรฐานการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร
แบบพกพา (แท็บเล็ต)และพัฒนาเน้ือหาสาระ พัฒนาครู และการวัด ประเมินผลท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังเพ่ือเปนเครื่องมือใหเกิด
ระบบการเรียนรูตลอดชีวิตในสังคมไทย 

๔. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาใหมีมาตรฐานเทียบไดกับระดับสากล ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ โดยผลักดันให
เกิดการใชกรอบคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เพ่ือมาใชกําหนดทักษะ ความรู 

ความสามารถท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใช ทําใหมีงานทํา มีความกาวหนาและไดรับคาตอบแทนตามสมรรถนะท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยไมข้ึนกับวุฒิการศึกษาเทาน้ัน 

๕. สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเรงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานมากกวาการขยายเชิงปริมาณ สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยใหมีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของไทย เพ่ือเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และจัดสรร
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ใหมากข้ึน 

๖. สงเสริมใหเอกชนและทุกภาคสวนเขามารวมจัดและสนับสนุนการศึกษามากข้ึน สนับสนุนระบบความรวมมือแบบเปนหุนสวน
ทางการศึกษารัฐและเอกชน (Public Private Partnerships) ตลอดจนเปดโอกาสใหเอกชนมีสวนรวมในการออกแบบหลักสูตร เปนวิทยากร 
สนับสนุนการฝกงาน และเรียนรู 

๗. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

๘. พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ให
สอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ และความตองการของประชาชนในทองถ่ินใหมากข้ึนโดยใหความสําคัญกับความปลอดภัย 
การสรางขวัญ กําลังใจใหกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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นโยบาย 5 ประการ 
 

 ของกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนดานการศึกษา 
 นโยบายท่ี 1 การเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารและเจตคติท่ีดีเก่ียวกับอาเซียน เพ่ือสรางความ

ตระหนักและเตรียมความพรอมของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เพ่ือ
กาวสูประชาคมอาเซียน ภายในป 2558 

 นโยบายท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนใหมีทักษะท่ีเหมาะสมเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน เชน ความรูภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะและความชํานาญการท่ีสอดคลองกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและการเพ่ิมโอกาสใน
การหางานทําของประชาชนรวมท้ังการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน 

 นโยบายท่ี 3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพ่ือสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา ครู และ
อาจารยในอาเซียน รวมท้ังเพ่ือใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกันในอาเซียน การสงเสริมความ
รวมมือระหวางสถาบันการศึกษาตาง ๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลซ่ึงชวย
สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การสงเสริมและปรับปรุงการศึกษาดานอาชีวศึกษาและการฝกอบรมทางอาชีพท้ัง
ในข้ันตนและข้ันตอเนื่อง ตลอดจนสงเสริมและเพ่ิมพูนความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิก
ของอาเซียน 

 นโยบายท่ี 4 การเตรียมความพรอมเพ่ือเปดเสรีการศึกษาในอาเซียน เพ่ือรองรับการกาวสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย การจัดทําความตกลงยอมรับรวมดานการศึกษา การพัฒนาความสามารถ 
ประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตาง ๆ เพ่ือรองรับการเปดเสรีการศึกษาควบคูกับการเปดเสรีดานการ
เคลื่อนยายแรงงาน 

 นโยบายท่ี 5 การพัฒนาเยาวชน เพ่ือเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียน 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. “จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับเยาวชน” คําวา เยาวชน คือเด็กตั้งแตอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6  
    เยาวชนตองไดรับโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกันทุกแหงไมวาในเมืองหรือชนบท ไมวาจะเปนรัฐหรือเอกชน 
    การประกอบอาชีพเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ตองเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพ รัฐบาลประกันรายได 300 บาทตอ 
    คนตอวัน 
2. “ปนนักศึกษาไทยใหเปนมืออาชีพ” คําวา นักศึกษา คือ อุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือ สูงกวามัธยมศึกษาปท่ี  
    6 ข้ึนไป นักศึกษาจบแลวตองเปนมืออาชีพ พรอมกับรัฐบาลประกันรายไดปริญญาตรี 15,000 บาท ตอเดือน  
    โดยกําหนดเปาหมายใหนักเรียนและนักศึกษา เติบโตเปนพลเมืองโลกท่ีทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มี 
    ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได และอยูรวมกันเปนสังคมท่ีวางอยูบนฐานความรู 
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การขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ดาน 
 

1. โอกาสในการเขาถึงทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือสามารถไดรับการศึกษาอยางเทาเทียม เนื่องจาก 
    ความเปนเลิศมักอยูในเมือง แตนักเรียนสวนใหญอยูในชนบทและมีฐานะยากจนรัฐบาลจึงมีโครงการ เชน 
    -  โครงการ One Tablet per Child เด็กไทยฉลาดตองมี Tablet PC ถือไปโรงเรียนจะดําเนินการแจก  
       Tablet PC ใหเด็กชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไปโรงเรียน ใหมีสัญญาณวายฟาย(Wi-Fi)ฟรี ในท่ีสาธารณะ 
    -  สรางหองการเรียนรู ในพ้ืนท่ีตางๆโดยมีครูมาเปดสอนพิเศษ(โดยใหรัฐจายคาจางให)แกนักเรียนประถมศึกษา  
       โดยติดตั้งซอฟแวรการศึกษาและ e-Book ซ่ึงจะมาแทนหนังสือเรียนตามปกติ ทําใหเกิด e-Learning เพ่ือ 
       สราง Knowledge-based Society 
    -  โครงการ e-Education พัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาท่ีจะพลิกโฉมโรงเรียนใหเปนศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต 

   และสงเสริมการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูงโดยใชระบบการศึกษาท่ีตรงกับความตองการอยางแทจริง  
    -  โครงการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในฝนสูอุดมศึกษาชั้นยอดใหมีคณะกรรมการโรงเรียน  
       (School Board)ท่ีสามารถจัดจางคุณครูใหญและครูท่ีมีความสามารถเปนเลิศสามารถอํานวยความสะดวก 
       แกนักเรียน เชน หอพัก รถโรงเรียน จักรยาน ฯลฯ 
    -  โครงการพลังครู พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แกไขปญหาหนี้สินครูโดยลดรายจาย เพ่ิม 
       รายได ขยายโอกาส ดวยการอบรมคุณธรรม ทําบัญชีครัวเรือนปรับโครงสรางหนี้ นําหนี้นอกระบบมาเปนหนี้ 
       ในระบบ และเพ่ิมรายไดพิเศษใหเพียงพอและขยายโอกาสใหมๆ 
    -  โครงการการศึกษานานาชาติ 
    -  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาลเพ่ือดูแลเด็กๆและสามารถสอนหนังสือไดดวย 
    -  โรงเรียนตัวอยางในทุกอําเภอพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนใหเปนเลิศ โดยใชการติดตอสื่อสารดวยวิทยาการ 
       ท่ีทันสมัย 
2. โอการในการเขาถึงแหลงทุน นักเรียนสามารถเขาเรียนไดโดยท่ีผูปกครองและนักเรียนไมตอง 
   มีความกังวลในเรื่องทุนการศึกษา รัฐบาลจึงมีโครงการ เชน 
   - Smart Card เพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   - โครงการเรียนกอนผอนทีหลัง สงคืนเม่ือมีรายได (Income Contingency Loan Program) 
   - ทุนการศึกษาสานฝนนักเรียนไทยไปเรียนตางประเทศ(โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งทุน) 
   - กองทุนตั้งตัวได ประชาชนชาวไทยจะตองตั้งตัวไดอยางมีศักดิ์ศรี คนอยากตั้งตัวมักไมวาจะตั้งตัวอยางไร แต 
     คนท่ี จะตั้งตัวมักไมมีทรัพยสินติดตัว การท่ีจะทําใหตั้งตัวไดก็คือ ตั้งกองทุนในมหาวิทยาลัยท้ังรัฐและเอกชน  
     ตั้ง กรรมการมาควบคุมประกอบดวยอาจารย ศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต ตัวแทนภาครัฐ และเอกชน  
     เรา ใชแนวคิดนี ้เพราะท่ีมหาวิทยาลัย ประกอบดวยนักศึกษาท่ีกําลังจะจบ องคความรูอยูในมหาวิทยาลัย 
     ท้ังหมด การเปนนักธุรกิจท่ีมีฐานความรูไดเปรียบกวา จึงสรางผูประกอบการไดมากกวา 
3. โอกาสในการเพ่ิมพูนและฝกฝนทักษะ นักเรียนทุกคนสามารถเติบโตไดในโลกท่ีเปนจริงการเรียนรูบนการทํา 
    กิจกรรม(Activity-Based Learning) 
   - สงเสริมอาชีวศึกษา ใหมีความสําคัญมากข้ึน มีความรูทางปฏิบัติอยางแทจริงเปนมืออาชีพ 
   - ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน(Fix It Center) ตั้งเปาหมายใหมีเพียงพอ เพ่ือใหบริการทุกชุมชนเปนโครงการท่ีใช 
     ประโยชนจากทักษะของนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือใหบริการซอมราคาประหยัดแกประชาชนในชุมชน 
   - โครงการอัจฉริยะสรางได ใหนักเรียนคนหาความถนัดของตนเอง ในทุกๆสาขา 
   - โครงการ 1 ดนตรี 1 กีฬา 2 ภาษา สนับสนุนใหเยาวชนไดมีความสามารถท่ีจะเขารวมแขงขัน เพ่ือความเปน 
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     เลิศท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีนตองอยูในบรรยากาศของเจาของภาษาให 
     มากท่ีสุด วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร จะตองสรางพ้ืนฐานใหแข็งแกรง 
   - ปรับปรุงหลักสูร เลิกการทองจํา ใชการเรียนรู เนื้อหาวิชาท่ีเด็กสามารถเรียนรูไดเหมือนกันเชน ผาน Video  
     Link รวมถึงมีการวัดผลท่ีมีมาตรฐานทันสมัย 
   - คนไทยท่ีอายุ 25 ปข้ึนไปสามารถเทียบประสบการณ จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดสามารถเรียนในเวลาและ 
     นอกเวลาเพ่ือใหทันโลกและทันลูกหลาน 
   - สถานบันการศึกษาราชภัฎและอาชีวศึกษา คนหาตัวเองใหรูวาเกงดานไหน สงเสริมอาชีวศึกษา ใหมี 
     ความสําคัญมากข้ึน มีความรูทางปฏิบัติอยางแมจริง เปนมืออาชีพจากนั้นเปดใหประชาชนไปพัฒนาเพ่ิมเติม 
     ทักษะดานตางๆตามท่ีตองการตามความถนัดเรียนกอนผอนท่ีหลัง หลังจากทํางานแลวคอยผอนใช 
   - จัดศูนยฝกอบรมจะจัดศูนยฝกมรอาชีวศึกษา ใหประชาชนเขาไปเรียนรูเรื่องท่ีสนใจพัฒนาทักษะใหคนไทยเปน 
     ผูชํานาญในสาขาตางๆใชระบบเรียนกอน ผอนท่ีหลัง 
4. โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมการศึกษานอกระบบ(โดยใชหองสมุด พิพิธภัณฑแกลเลอรี่ ศูนย 
   วัฒนธรรมตางๆ) 
   - โครงการ Internet ตําบล และ Internet หมูบาน(ศูนยการเรียนรูชุมชน)เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนคนหา 
     ความถนัดของตนเอง เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา เพ่ือการตอยอดในสิ่งท่ีตองการทํา และสําหรับผูท่ีตองการเปลี่ยน 
     วิชาชีพ 
   - สถานท่ีรวมกลุมอยางสรางสรรคแกเด็กวัยเรียน โดยมีคอมพิวเตอรใหใชมีวายฟาย (Wi-Fi) ใหมีครูท่ีจะสอน 
     การบาน 
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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  วิสัยทัศน 

ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล 

 พันธกิจ  

1. มีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
2. มีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
3. มีการพัฒนาระบบการจางงานและกําหนดเงินเดือน/คาตอบแทนตามสมรรถนะ 
4. ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา โดยมีสัดสวนผูเรียนทวิภาคี/สหกิจศึกษาเปนรอยละ  30  และ

เนนการฝกงาน 
5. เพ่ิมสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอสามัญเปน  60: 40 
6. สรางภาคีเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานอาชีวศึกษาท้ังภายในและตางประเทศ 
7. จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
8. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
9. วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตรท่ี  1 ปฎิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและเช่ือมตอการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

 1.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา  

 2.พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียนใหเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคมในประเทศและ

ภูมิภาคอาเซียน 

  3.สรางและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กํากับติดตาม

ประเมินผลอยางตอเนื่อง 

  4.สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  

  5.สนับสนุนการจัดตั้งศูนยคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ ( NQF) 

  6.  เพ่ิมสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา โดยสงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษาใหบริการสังคมใหเกิดคานิยมใน

การเรียนอาชีวศึกษาตอสามัญ  60 : 40 

  7.  สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือบมเพาะผูประกอบการการรุนใหมการอาชีวศึกษา  

  8.  พัฒนากําลังคนระดับกลางใหมีความรูและทักษะฝมือไดมาตรฐาน  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค 

1. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพดวนรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในระบบ   
   นอกระบบ  และทวิภาคี 
2. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชน ในการสรางงาน  สรางรายได 
4. จัดการศึกษาวิชาชีพท่ีสรางโอกาสแกผูดอยโอกาส  คนพิการ ผูสูงอายุ 
5. สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียนและลดภาระคาใชจายของผูปกครอง 
 

ยุทธศาสตรท่ี  3 พัฒนาคุณภาพกําลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ 

1. พัฒนากําลังใหมีความรู และทักษะฝมือในระดับคุณภาพ 
2. สรางสังคมแหงการเรียนรูดานอาชีพ 
3. สงเสริมความเปนเลิศของเยาวชนท่ีมีความสามารถในทักษะวิชาชีพ 
4. สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาตาง ๆมีการพัฒนาคุณภาพและการแขงขันในเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการท้ังสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาโครงสรางบริหารจัดการและกําหนดภารกิจท่ีชัดเจน  ภายใตกฎหมายระเบียบขอบังคับท่ี
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปจจุบัน 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
3. กระจายอํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา 
4. สรางเครือขายความรวมมือและการใชทรัพยากรรวมกัน 
5. บริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาระบบตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 
8. พัฒนาระบบการสรรหาและแตงตั้งผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลัก   ธรรมาภิ

บาลท้ังสวนกลาง สถาบัน และสถานศึกษา 
9. สรางความกาวหนาในวิชาชีพ สรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรท้ังสวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา 

และสถานศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี  5  สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

1. พัฒนาศักยภาพดานการสื่อสารของผูบริหาร ครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและนักเรียน นักศึกษา 
2. พัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี 
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ 
4. สรางเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศในการจัดการอาชีวศึกษาระดับนานาชาติ  
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล 

6 
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6. จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา 
7. ปรับระบบความรวมมือและเครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคน 

 

ยุทธศาสตรท่ี  6  จัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมความม่ันคงของรัฐ 

1. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  
2. พัฒนาจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและเขตพ้ืนท่ี

ชายแดนภาคใต 
3. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเขตพ้ืนท่ี

ชายแดนภาคใต 
4. พัฒนาการจัดอาชีวศึกษารวมกับประเทศเพ่ือนบาน 
5. ทํานุ บํารุง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี  7  ผลักดันการบูรณาการวิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการ

อาชีวศึกษา 

1. พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ อยางมีประสิทธิภาพ 
2. นําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน 
3. ถายทอดองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐไปสูชุมชน และพัฒนาสูอุตสาหกรรม

เชิงพาณิชยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันระดับสากล 
4. สงเสริมการจดสิทธิบัตร และปกปองทรัพยสินทางปญญาการอาชีวศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือขายงานวิจัย และจัดการองคความรูอาชีวศึกษาในประเทศและ

ระดับนานาชาติ 
6. สงเสริมการวิจัย และพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพสูสากล 
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วิสัยทัศน (Vision) วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อัตลักษณ 

บริการวิชาชีพสูชุมชน 

เอกลักษณ 

แหลงเรียนรูวิชาชีพ 

พันธกิจ (Mission) วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

 1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
             หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

2.บริการวิชาชีพและเผยแพรองคความรูแกชุมชน  สังคม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สรางภาคีเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาดานวิชาชีพในระดับภูมิภาค 

 4.วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาและถายทอดความรูดานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาอาชีพและเพ่ิมศักยภาพในการ 
             แขงขัน 
ยุทธศาสตร ท่ี  1 ปฏิรูปการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพกําลังคนดานวิชาชีพทุกระดับไดมาตรฐาน 
มาตรการ 
 1.พัฒนาครูและบุคลากร  
 2.พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผลอยาง  
             ตอเนื่อง 
 3.สรางสังคมแหงการเรียนรูดานอาชีพ  
 4.สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณใหพอเพียงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  
 

ยุทธศาสตรท่ี  2  เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางท่ัวถึง 
มาตรการ 

1. สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพดานรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในระบบ 
นอกระบบ และทวิภาคี 

2. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชน ในการสรางงาน สรางรายได 
4. จัดการศึกษาวิชาชีพท่ีสรางโอกาสแกผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ 
5. สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียนและลดภาระคาใชจายของครอบครัว 

ยุทธศาสตรท่ี  3  สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครับและเอกชน  
มาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพดานการสื่อสารของผูบริหาร ครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและนักเรียน นักศึกษา 
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2. พัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี 
3.   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ 
4.   สรางเครือขายความรวมมือท้ังภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาระดับภูมิภาค 
5.   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล 
6.   ปรับระบบความรวมมือและเครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคน 

 
ยุทธศาสตรท่ี  4  สนับสนุนการวิจัย พัฒนา ถายทอดองคความรูเพ่ือพัฒนาอาชีพของชุมชนและสังคม  
มาตรการ 

1. พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ อยางมีประสิทธิภาพ 
2. นําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน 
3. ถายทอดองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐไปสูชุมชน และพัฒนาสูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชยเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการแขงขันระดับภูมิภาค 
4. สงเสริมการจดสิทธิบัตร และปกปองทรัพยสินทางปญญาการอาชีวศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือขายงานวิจัย และจัดการองคความรูอาชีวศึกษาในประเทศและระดับ

ภูมิภาค 
6. สงเสริมการวิจัย และพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพสูภูมิภาค 
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ขอมูลวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

ประวัติและสภาพท่ัวไป 

 วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษเปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 23  แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 16      ลง

วันท่ี  29  กันยายน  2515  เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 5  ในเรื่องการขยายการศึกษา

ประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหกวางขวางมากยิ่งข้ึนและเปนการเปดโอกาสใหผูท่ีไมมีโอกาสเขา

ศึกษาตอในระบบโรงเรียนและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใหสามารถเลือกวิชาชีพในหลายๆ สาขาเพ่ือนํา

วิชาชีพนั้นไปใชในชีวิตประจําวันได  ในป พ.ศ. 2524 กระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดประกาศจัดตั้งสถานศึกษา

ประเภทสารพัดชางข้ึน 5  แหง คือ  จังหวัดนราธิวาส , จังหวัดนครพนม , จังหวัดลําปาง , จังหวัดกาฬสินธ,และ

จังหวัดศรีสะเกษ โดยใชชื่อวา “โรงเรียนสารพัดชางศรีสะเกษ” สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตวันท่ี 1  มกราคม  2524  โดยใชท่ีดินอาคารเกาของโรงเรียนการชางสตรี (เดิม) ซ่ึงกรม

อาชีวศึกษาถือกรรมสิทธิ์อยู ณ. เลขท่ี 60-65 ถนนเทพา  ตําบลเมืองเหนือ  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  บน

เนื้อท่ี 8 ไร 1 งาน 64  ตารางวา  กรมอาชีวศึกษาไดมีคําสั่งท่ี 1489/2525  ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม  2525  แตงตั้ง

ใหนายจําเนียร  ชุลวงศ  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสารพัดชางชลบุรี เปนผูรักษาการในตําแหนงอาจารย

ใหญ โรงเรียนสารพัดชางศรีสะเกษเปนคนแรก  ตั้งแตวันท่ี 1  พฤศจิกายน 2525 มีบุคลากรชุดแรกมาบรรจุและ

ปฏิบัติงานจํานวน  13  คน  ตอมาไดมีการปรับปรุงซอมแซมอาคารเดิมใหอยูในสภาพท่ีใชการไดจนสามารถเปด

ดําเนินการเรียนการสอนรุนท่ี 1 ในวันท่ี 1 มิถุนายน  2527  เปนตนมา 

 วันท่ี  7 มิถุนายน  2534  กระทรวงศึกษาไดประกาศปรับปรุงโรงเรียนสารพัดชางและศูนยฝกอาชีพเปน

วิทยาลัยฯ เพ่ือปรับปรุงบทบาทของสถานศึกษาใหมีความยืดหยุนในการจัดการเรียนการสอนไดหลายหลักสูตร 

และหลายระดับการศึกษา อีกท้ังเพ่ือเปนการพัฒนากําลังคนระดับกลางของประเทศ ใหสอดคลองกับเศรษฐกิจและ

สังคมปจจุบัน  ดังนั้น  โรงเรียนสารพัดชางศรีสะเกษ  ซ่ึงเปนสถานศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

ดังกลาว จึงไดปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ” 

 ปจจุบันวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  ไดขยายเนื้อท่ีออกไปอีกเปน  12  ไร  1  งาน  64 ตารางวา       

มีนาย  พัสกร  คําเพราะ  เปนผูอํานวยการวิทยาลัย   และมีรองผูอํานวยการวิทยาลัย  4   คน คือ    

นางรัตนมณี  บุญใหญ รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร นายสมาน  ศรีสุข รองผูอํานวยการฝายพัฒนา

กิจการนักเรียน นักศึกษา  นายโรม  กิจจาวิเศษ  รองผูอํานวยการแผนงานและความรวมมือ  และ นายคีตนันต  

นาจําปา รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

 สถานท่ีติดตอและสื่อสารกับสถานศึกษา คือ เลขท่ี 60-65  ถนนเทพา  ตําบลเมืองเหนือ  อําเภอเมือง  

จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย  33000 โทรศัพท (045) 611899  โทรสาร (045) 611879 www.sipotec.ac.th  

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส Sisaket 06 

 วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  มีอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งกอสรางตางๆ  ดังนี้คือ  
 (1)  บานพักครู  มีท้ังหมด  4  หลัง  แบงเปน  
  -บานพักผูอํานวยการ   จํานวน  1   หลัง  
  -บานพักครูเรือนแถว 2 ชั้น  จํานวน  1   หลัง  
  -บานพักครูแบบแฟลต   จํานวน  1   หลัง  
  -บานพักครูแบบ กช.304   จํานวน  1   หลัง  
 (2)  บานพักนักการภารโรงแบบเรือนแถวชั้นเดียว  4 ยูนิต จํานวน 2   หลัง  
 (3  )อาคารเรียนยกพ้ืนสูง  0.80 เมตร พ้ืนท่ีใชสอยไมต่ํากวา  648  ตารางเมตร เปนอาคารเรียนเดิมของ
โรงเรียนการชางสตรีสรางดวยเงินงบประมาณ 
 (4)  อาคารเรียนชั่วคราว เปนอาคารชั้นเดียวโครงสราง คสล. พ้ืนท่ีใชสอยขนาด  120  ตารางเมตร  สราง
เม่ือปงบประมาณ  2529 ดวยเงินบํารุงการศึกษา (หลังท่ี1) 
 (5)  อาคารเรียนชั่วคราว เปนอาคารชั้นเดียวโครงสราง คสล. พ้ืนท่ีใชสอยขนาด  120  ตารางเมตร  สราง
เม่ือปงบประมาณ  2529 ดวยเงินบํารุงการศึกษา (หลังท่ี2) 
 (6)  อาคารชั้นเดียวโครงสราง คสล. พ้ืนท่ีใชสอยขนาด  158  ตารางเมตร สรางเม่ือปงบประมาณ  2529  
ดวยเงินวัสดุฝก ปจจุบันเปนอาคารเรียนของแผนกวิชาเสริมสวย 
 (7)  อาคารชั้นเดียวโครงสราง คสล. พ้ืนท่ีใชสอยขนาด  158  ตารางเมตร สรางเม่ือปงบประมาณ  2529  
ดวยเงินวัสดุฝก ปจจุบันเปนอาคารเรียนของแผนกวิชาเสริมสวย 
 (8)  อาคารโรงฝกงานชั้นเดียวโครงสราง  คสล.  พ้ืนท่ีใชสอยขนาด  432  ตารางเมตร  แบบเลขท่ี กช.
600 สรางเม่ือปงบประมาณ 2530  ดวยเงินงบประมาณ ใชเปนโรงฝกงานของแผนกวิชาชางยนต 
 (9)  อาคารโรงฝกงานชั้นเดียวโครงสราง  คสล.  พ้ืนท่ีใชสอยขนาด  432  ตารางเมตร  แบบเลขท่ี   กอ.
3001 สรางเม่ือปงบประมาณ 2530 ผูกพันปงบประมาณ  2531 ดวยเงินงบประมาณ  
 (10)  อาคารโรงฝกงานชั้นเดียวโครงสราง  คสล.  พ้ืนท่ีใชสอยขนาด  432  ตารางเมตร  แบบเลขท่ี กช.
600 สรางเม่ือปงบประมาณ 2532  ดวยเงินงบประมาณ ใชเปนโรงฝกงานของแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 
 (11)  อาคารเรียนชั้นเดียวชั่วคราว  เปนอาคารเรียนชั้นเดียวโครงสรางเหล็ก มีพ้ืนท่ีใชสอย  320 ตาราง
เมตร  สรางเม่ือปงบประมาณ  2538  ดวยเงินบํารุงการศึกษา 
 (12)  ศาลพระ  สรางเม่ือ  พ.ศ.  2538  โดยไดรับบริจาค  
 (13)  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น  แบบเลขท่ี  กอ.3501  กรมอาชีวศึกษา พ้ืนท่ีใชสอยไมต่ํากวา 
1,920  ตารางเมตร เสา คสล. ท้ัง 4 ชั้น ซ่ึงไดรับงบประมาณในการกอสรางปงบประมาณ 2539  ผูกพัน
ปงบประมาณ 2541 
 (14)  อาคารศูนยวิทยบริการ  พระภักดีโยธา  แบบเลขท่ี  467  พ้ืนท่ีใชสอย 1,134  ตารางเมตร สราง
เม่ือปงบประมาณ 2546  ดวยเงินงบประมาณแบบเลขท่ี  กอ.3501  กรมอาชีวศึกษา พ้ืนท่ีใชสอยไมต่ํากวา 4,000  
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ตารางเมตร เสา คสล. ท้ัง 4 ชั้น ซ่ึงไดรับงบประมาณในการกอสรางปงบประมาณ 2539  ผูกพันปงบประมาณ 
2541 
 (15)  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น   
 (15)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  -  สายท่ี 1  สวนท่ี 1.1 กวาง   4.20  เมตร   ยาว   53.40  เมตร   สรางเม่ือ  พ.ศ.  2529  
       สวนท่ี 1.2 กวาง   4.20  เมตร   ยาว   52.56  เมตร   สรางเม่ือ  พ.ศ.  2535  
  -. สายท่ี 2  สวนท่ี 2.1 กวาง   4.50  เมตร   ยาว   50.00  เมตร   สรางเม่ือ  พ.ศ.  2530  
       สวนท่ี 2.2 กวาง   4.00  เมตร   ยาว   76.00  เมตร   สรางเม่ือ  พ.ศ.  2529  
  -  สายท่ี 3  กวาง   4.00  เมตร   ยาว   76.00  เมตร   สรางเม่ือ  พ.ศ.  2529  
  -  สายท่ี 4  กวาง   4.00  เมตร   ยาว   76.00  เมตร   สรางเม่ือ  พ.ศ.  2529  
  -  สายท่ี 5  กวาง   7.80  เมตร   ยาว   75.70  เมตร  
 (16)  รั้วคอนกรีตเหล็กดัด  สูง  1.80  เมตร  ยาว  115.00  เมตร  สรางเม่ือ พ.ศ.  2527 และปรับปรุง
ใหม  เม่ือ พ.ศ. 2539 
 (17)  สนามวอลเลยบอล   1  สนาม  
 (18)  สนามกีฬาตะกรอ   3  สนาม  
ผลงานดีเดนของวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  มีดังนี้ 
 ผลงานดีเดนทางดานวิชาการ  
 พ.ศ.  2529   รางวัลดีเดนประเภทซอยผมหญิงฟรีสไตล งานศิลปะหัตกรรมและอาชีวศึกษา  
 พ.ศ.  2530  ประกาศเกียรติคุณ งานมหกรรม QC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 พ.ศ . 2530 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 สาขาวิชาเชื่อมแกส งานศิลปหัตถกรรมและอาชีวศึกษา ครั้งท่ี  40 
 พ.ศ.  2530  ประกาศเกียรติคุณผลงาน QC  กรมอาชีวศึกษาประจําป พ.ศ. 2530 
 พ.ศ.  2532  รางวัลชนะเลิศ ประเภทซอยผมสุภาพสตรี การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชางเสรมสวย 
 พ.ศ.  2532  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขาวิชาชางตัดเสื้อชาย 
 พ.ศ.  2534  ประกาศเกียรติคุณรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงาน QC 
 พ.ศ.  2534  รางวัลอันดับท่ี 2 สาขาวิชาดนตรีสากล งานศิลปหัตถกรรมและอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 45  
 พ.ศ.  2536  รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 “ตูน้ํา 2 พลัง” ประเภทอุปกรณอํานวยความสะดวกในบานและ

สํานักงาน การประดิษฐสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 พ.ศ.  2536  รางวัลอันดับท่ี 3 การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาชางเชื่อมโลหะ (เชื่องไฟฟา) ในการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพกลุมสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางและวิทยาลัยการอาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 พ.ศ.  2544  ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “เครื่องสูบน้ําพลังเด็ก” ( Child Power Pump) ไดรับ

รางวัลชมเชยประเภทอุปกรณเพ่ือสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทนเปนผลงานท่ีคิดคนข้ึนใหมในการประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 พ.ศ.  2544  ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “จักรยาน 2 พลัง” เปนผลงานประเภทอุปกรณเพ่ือ

สิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน เปนผลงานท่ีพัฒนาปรับปรุงแกไขใหม 

 พ.ศ.  2544  ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “เครื่องผสมวัสดุการเกษตร” เปนผลงานประเภทเครื่องมือ

ดานการเกษตรและประหยัดพลังงาน 

 พ.ศ.  2544  ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “รถสามลอตนแบบนครศรีลําดวน” เปนผลงานประเภท

เพ่ือการประกอบอาชีพ สรางเปนเอกลักษณใหกับจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว  

 พ.ศ.  2555  ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “เครื่องสูบน้ําปนไฟฟาแบบลูวิ่ง” เปนผลงานประเภท

สาขานวัตกรรมออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ เปนตัวแทนระดับภาคของโครงการรางวัลนวัตกรรมแหง

ประเทศไทย ครั้งท่ี  12 

 พ.ศ.  2555  ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “เครื่องสูบน้ําพลังปน” เปนผลงานประเภทสาขา

นวัตกรรมออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ เปนตัวแทนระดับภาคของโครงการรางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย 

ครั้งท่ี  12 

 พ.ศ.  2555  ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ําพลังแขน” เปน

ผลงานประเภทสาขานวัตกรรมออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ เปนตัวแทนระดับภาคของโครงการรางวัล

นวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งท่ี  12 

 พ.ศ.  2555  ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “เครื่องหอเก๊ียว” เปนผลงานประเภทสาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เปนตัวแทนระดับภาคของโครงการรางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งท่ี  12 

 พ.ศ.  2555  ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “เครื่องสูบน้ําปนไฟฟาแบบลูวิ่ง” เปนผลงานประเภท

สาขานวัตกรรมออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ไดรับรางวัลชมเชยระดับประเทศของโครงการรางวัลนวัตกรรม

แหงประเทศไทย ครั้งท่ี  12 

ผลงานดีเดนดานกิจกรรม 

 พ.ศ.  2529  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขบวนแหกระทง ประเภทกลุมหนวยงาน  
 พ.ศ.  2532  ประกาศเกียรติคุณ ดานใหความรวมมือและชวยเหลือวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ ดวยดี
ตลอดมา 
 พ.ศ.  2534  ประกาศเกียรติบัตร การเขารวมออกรานจําหนายผลิตภัณฑและอาหารฝมือนักเรียน 
นักศึกษา งานศิลปหัตถกรรมฉลอง 100 ป กระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ.  2537  ประกาศเกียรติบัตร ดานใหการสนับสนุนการบริจาคโลหิต ประจําปงบประมาณ 2537 ของ
เหลากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ 
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 พ.ศ.  2537  ประกาศเกียรติบัตร ดานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามโครงการพ่ีนอง จังหวัดศรีสะ
เกษ 
 
ผลงานดีเดนของสถานศึกษา 
 
 พ.ศ.  2534  สถานศึกษาเรงรัดพัฒนาดีเดน ของอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประเภทสารพัด
ชางและการอาชีพ ประจําปการศึกษา  2534 
 พ.ศ.  2538  สถานศึกษาไดรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาวิชาชีพ (ระดับใหญ) ประจําปการศึกษา 
2538 
 พ.ศ.  2542  สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา ปพุทธศักราช 
2542 
 พ.ศ.  2543  สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินสถานศึกษา กรมอาชีวศึกษา ปพุทธศักราช 2543  
 พ.ศ.  2550  สถานศึกษาไดรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาวิชาชีพ (ขนาดใหญ) ประจําปการศึกษา 
2550 
 
หลักสูตรท่ีเปดสอน 

 วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดังนี้คือ  

 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ.  2540  ของ

กรมอาชีวศึกษา ใหแกประชาชนท่ัวไปและใหบริการดานอาชีพ ดังนี้คือ 

 หลักสูตร  75  ช่ัวโมง  จํานวน  6  รายวิชา คือ 

  (1)  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  จํานวน   3  รายวิชา  
  (2)  แผนกวิชาการบัญชี   จํานวน   1  รายวิชา  
  (3)  แผนกคหกรรม   จํานวน   2  รายวิชา  
 
 หลักสูตร 150 ช่ัวโมง จํานวน  24  รายวิชา คือ  
  (1)  แผนกวิชาชางยนต   จํานวน   2  รายวิชา  
  (2)  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  จํานวน   3  รายวิชา  
  (3)  แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  จํานวน   3  รายวิชา  
  (4)  แผนกวิชาการบัญชี   จํานวน   1  รายวิชา  
  (5)  แผนกวิชาคอมพิวเตอร  จํานวน   2  รายวิชา  
  (6)  แผนกคหกรรม   จํานวน  11 รายวิชา  
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2546) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้คือ 
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 1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปดสอน 4 สาขางาน คือ  
  (1)  สาขางานยานยนต  
  (2)  สาขางานโลหะการ  
  (3)  สาขางานไฟฟากําลัง  
  (4)  สาขางานอิเล็กทรอนิกส  
 2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปด 2 สาขางานคือ  
  (1)  สาขางานการบัญชี  
  (2)  สาขางานคอมพิวเตอร  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้คือ 
 1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  เปดสอน  3  สาขาวิชา คือ   
  (1)  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต  
  (2)  สาขาโลหะการ  
  (3)  สาขาอิเล็กทรอนิกส  
 2.  ประเภทบริหารธุรกิจ  เปดสอน  3  สาขาวิชา คือ  
  (1)  สาขาวิชาการบัญชี  
  (2)  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
  (3)  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
 
1. การจัดการศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  1.1 สาขาวิชาเครื่องกล 
   - สาขางานยานยนต  
  1.2 สาขาวิชาโลหะการ 
   - สาขาวิชาโลหะการ  
  1.3 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
   - สาขางานไฟฟากําลัง  
   - สาขางานอิเล็กทรอนิกส  
  1.4 สาขาพาณิชยการ 
   - สาขางานการบัญชี  
   - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
  2.1 สาขาวิชาเครื่องกล 
   - สาขางานเทคนิคยานยนต  
  2.2 สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
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   - สาขางานติดตั้ง  
  2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
   - สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  
  2.4 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
   - สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม  
  2.5 สาขาวิชาการบัญชี 

- สาขางานการบัญชี 
  2.6 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3. หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เปดสอนรายวิชา  ดังนี้ 
  3.1 ขนมอบ 1   3.18 ชางซอมเครื่องยนตดีเซลเล็ก 
  3.2 ขนมอบ 2    3.19 ชางซอมเครื่องยนตดีเซล 
  3.3 อาหารไทย    3.20 ชางซอมเครื่องยนตแกสโซลีน 
  3.4 ขนมไทย    3.21 ชางติดตั้งเครื่องไฟฟาในอาคาร 
  3.5 การซอยผม – ตัดผม  3.22 ชางซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 
  3.6 การเปลี่ยนสีผม   3.23 ชางเครื่องทําความเย็น 
  3.7 การสระผม – เซ็ทผม  3.24 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
  3.8 การเกลาผม – ถักเปย 3.25 ชางซอมเครื่องขยายเสียง 
  3.9 การตัดผมชาย   3.26 การใชงานอินเทอรเน็ต   
  3.10 การแตงผมชายสมัยนิยม  3.27 ลีลาศ 
  3.11 กระโปรงเบื้องตน   3.28 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระดับตน 
  3.12 กระโปรงสมัยนิยม   3.29 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระดับกลาง 
  3.13 เสื้อเบื้องตน   3.30 คอมพิวเตอรกับสํานักงาน 
  3.14 เสื้อสมัยนิยม 1   3.31 คอมพิวเตอรเบื้องตนโปรแกรมระมวลผลคํา 
  3.15 พิมพดีดคอมพิวเตอร  3.32 การขับรถยนต   
  3.16 ชางจักรยานยนต   3.33 ชางซอมเครื่องยนตแกสโซลีนเล็ก   

3.17 ภาษาญี่ปุน 
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ปรัชญา (Philosophy) วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

“ทักษะเยี่ยม  เปยมความรู  เชิดชูคุณธรรม  ผูนําวิชาชีพ” 

 

ตนไมประจําสถานศึกษา 

“ตนราชพฤกษ” 

 

สีประจําสถานศึกษา 

“สีมวง – เหลือง” 

 

คําขวัญวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

“SIPOTEC  กาวล้ํานําอาชีพ” 
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อัตรากําลัง 
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  ประจําปงบประมาณ 2558 

 

ประเภทอัตรากําลัง จํานวนอัตรากําลัง เปอรเซ็นต 

 ผูบริหาร 5 6.84 

 ขาราชการครู 19 26.02 

 ครูผูชวย - 0.00 

 ขาราชการพลเรือน - 0.00 

 พนักงานราชการท่ัวไป(ตําแหนงคร)ู 1 1.36 

 พนักงานราชการท่ัวไป (บริหารท่ัวไป) - 0.00 

 ลูกจางประจํา 6 8.21 

 ลูกจางชั่วคราว 25 34.24 

 ลูกจางสอนรายเดือน 17 23.28 

รวมท้ังส้ิน 73 100 
 

แหลงขอมูล : งานบุคลากร 
สํารวจ :  
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 ประเภทการปลูกสรางอาคารและสถานท่ีของวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน หนวยนับ สรางเม่ือ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 บานพักผูอํานวยการ 1 หลัง    

2 บานพักครูเรือนแถว 2 ชั้น 1 หลัง    

3 บานพักครูแบบแฟลต 1 หลัง    

4 บานพักครูแบบ กช.304 1 หลัง    

5 บานพักนักการภารโรงแบบเรือนแถวชั้น
เดียว 4 ยูนิต 

2 หลัง    

6 อาคารเรียนยกสูง ขนาด 648 ตรม.      

7 อาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียว  3 หลัง 2529   

8 อาคารเรียนชั้นเดียว ขนาด 158 ตรม.   2529   

9 อาคารเรียนชั้นเดียว ขนาด 158 ตรม.   2529   

10 อาคารโรงฝกงานชั้นเดียว ขนาด 432 
ตรม. แบบเลขท่ี กช.600  

  2530   

11 อาคารโรงฝกงานชั้นเดียว ขนาด 432 
ตรม. แบบเลขท่ี กช.3001 

  2530 -
2531 

  

12 อาคารโรงฝกงานชั้นเดียว ขนาด 432 
ตรม. แบบเลขท่ี กช.600 

  2532   

13 อาคารเรียนชั้นเดียวชั่วคราว ขนาด 320 
ตรม. 

  2538   

14 ศาลพระ 1 หลัง 2538   

15 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น แบบ
เลขท่ี กอ.3501 

1 หลัง 2539 -
2541 

  

16 อาคารวิทยาบริการ แบบเลขท่ี 467 1 หลัง 2546   

17 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น  
(เขต 2) 

1 หลัง    

18 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 สาย    

19 รั้วคอนกรีตเหล็กดัด 1 สาย 2527   

20 สนามวอลเลยบอล  1 สนาม    

21 สนามกีฬาตะกรอ 3 สนาม    
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จํานวนนักเรียนนักศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  ประจําปงบประมาณ 2556 
 

 หลักสูตรปกติ  ภาคเรียนท่ี 2/2555 ระดับช้ัน ปวช. 

สาขางาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 DVT รวม 

สาขางานยานยนต 55 24 19 - 98 

สาขางานเช่ือมโลหะ 3 3 - 13 18 

สาขางานไฟฟากําลัง 16 18 11 - 45 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส 11 15 8 - 34 

สาขางานการบัญชี 24 11 4 - 39 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 12 11 24 - 47 

 

 
 หลักสูตรปกติ  ภาคเรียนท่ี 2/2555 ระดับช้ัน ปวส. 
 

สาขางาน ปวส.1 ปวส.2 DVT รวม 

สาขางานเทคนิคยานยนต 12 29 - 41 

สาขางานเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม - 4 - 4 

สาขางานไฟฟากําลัง 11 - - 11 

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 5 10 - 15 

สาขางานพัฒนาเว็บเพจ 10 7 - 7 
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 ฝายแผนงานและความรวมมือ     วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

 

 หลักสูตรปกติ  ภาคเรียนท่ี 1/2556 ระดับช้ัน ปวช. 
 

สาขางาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 DVT รวม 

สาขางานยานยนต 80 50 20 - 150 

สาขางานเช่ือมโลหะ 40 3 2 20 65 

สาขางานไฟฟากําลัง 40 15 15 - 70 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส 40 11 15 - 66 

สาขางานการบัญชี 40 20 11 - 93 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 40 12 11 - 63 

 
 หลักสูตรปกติ  ภาคเรียนท่ี 1/2556 ระดับช้ัน ปวส. 
 

สาขางาน ปวส.1 ปวส.2 DVT รวม 

สาขางานเทคนิคยานยนต 40 10 - 50 

สาขางานชางกลเรือพาณิชย - - 20 20 

งานเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม 20 4 20 44 

สาขางานการผลิต 20 - - 20 

สาขาการติดตั้งไฟฟา 20 11 - 31 

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 20 5 - 25 

สาขางานการบัญชี 20 2 - 22 

สาขางานพัฒนาเวบเพจ 20 10 - 30 

 
 หลักสูตร วิชาชีพระยะส้ัน  
 

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม จํานวน (คน) หมายเหตุ 

1. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

   - 150 ช่ัวโมง 680  

   - 75 ช่ัวโมง 280  

   - 3-6 ช่ัวโมง 2,000  

2. หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม   

   - 80 ช่ัวโมง 3,000  

รวมท้ังสิ้น 5,960  
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษา      วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    แผนภูมิบริหารสถานศึกษา      วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝายบริหารทรัพยากร 

 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน

นักศึกษา 

 

ฝายวิชาการ 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 

 

งานวางแผนและงบประมาณ  

 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

งานบุคลากร 

 
งานการเงิน 

 
งานบัญช ี

 
งานพัสดุ 

 
งานอาคารสถานท่ี 

 

งานศุนยขอมูลสารสนเทศ 

 
งานความรวมมือ 

 

งานครูท่ีปรึกษา 

งานปกครอง 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหา

 

งานทะเบียน 

 
งานประชาสัมพันธ 

 

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

 
งานสงเสริมผลิตผลการคาและ

ประกอบธุรกิจ 

 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน 

งานวัดผลและประเมินผล 

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี 

งานสื่อการเรียนการสอน 
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

งานโครงการพิเศษและบริการ

 
งานศูนยวิทยบริการและ

หองสมุด 
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รายงานผล 

การดําเนินโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
แผนงาน/โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2558 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
 

ท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ งาน 
1. แผนพัฒนาคนดีและมีความสุข 308,500 กิจกรรม 

2. แผนพัฒนาคนเกงและมีความสุข 110,000 กิจกรรม 

3. โครงการพัฒนาลูกเสือ 66,000 กิจกรรม 

4. โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาทหาร 15,000 กิจกรรม 

5. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 50,000 กิจกรรม 

6. โครงการติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา 5,000 งานปกครอง 

7. โครงการแนะแนวศึกษาตอ 10,000 งานแนะแนวฯ 

8. โครงการอาชีวบริการ 20,000 งานโครงการพิเศษฯ 

9. โครงการประชุมเครือขายผูปกครองนักเรียนนักศึกษา 5,000 ครูท่ีปรึกษา 

10. โครงการปรับปรุงหองพยาบาล 30,000 งานสวัสดิการฯ 

11. โครงการ Open House 70,000 งานแนะแนวฯ 

12. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 10,000 งานแนะแนวฯ 

13. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา - งานแนะแนวฯ 

14. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครุแนะแนวการศึกษาตอ 5,000 งานแนะแนวฯ 

15. โครงการปจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จ

การศึกษา 

20,000 งานแนะแนวฯ 

16. โครงการระดมทุนการศึกษาใหแกนักเรียนนักศึกษา - งานแนะแนวฯ 

17. โครงการซอมแซมเครื่องกรองน้ําดื่ม 10,000 งานสวัสดิการฯ 

18. โครงการทําประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา - งานสวัสดิการฯ 

19. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน-นักศึกษา - งานสวัสดิการฯ 

20. โครงการจัดหายาเวชภัณฑประจําหองพยาบาล 10,000 งานสวัสดิการฯ 

21. โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา 25,000 งานปกครอง 

22. โครงการลงนามความรวมมือจากหนวยงานภายนอก 5,000 งานปกครอง 

23. โครงการหองเรียนอุนใจ 5,000 งานปกครอง 

24. โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียน - งานปกครอง 

25. โครงการเยี่ยมบานนักศึกษาและจัดระบบชวยเหลือนักศึกษา

เปนรายบุคคล 

50,000 งานครูท่ีปรึกษา 
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ท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ งาน 
26. โครงการระบบติดตามดูแลผูเรียนผานระบบออนไลน 10,000 งานครูท่ีปรึกษา 

27. โครงการกิจกรรมโฮมรูม - งานครูท่ีปรึกษา 
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
แผนงาน/โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2558 

ฝายวิชาการ  
 

ท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ สาขาวิชา/งาน 
1. โครงการเชิญวิทยากรภายนอก 2,000 ชางยนต 

2. โครงการซอมประตูแผนกชางยนต 18,000 ชางยนต 

3. โครงการสอบมาตรฐานรายวิชา 5,000 เชื่อมโลหะ 

4. โครงการปรับปรุงหองทดสอบทางโลหะวิทยา 10,000 เชื่อมโลหะ 

5. โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือทางวิชาชีพ 5,000 เชื่อมโลหะ 

6. โครงการจัดซ้ือวัสดุฝกแขงขันทักษะวิชาชีพ 10,000 ไฟฟากําลัง 

7. โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญถายทอดความรูและประสบการณ 5,000 ไฟฟากําลัง 

8. โครงการพ่ีชวยนองตรวจเช็คระบบไฟฟา 5,000 ไฟฟากําลัง 

9. โครงการปรับปรุงหองอุทยานนวัตกรรมโครงงาน สิ่งประดิษฐ 20,000 อิเล็กทรอนิกส 

10. โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน 15,000 อาชีวศึกษาฯ 

11. โครงการสัมมนานักศึกษาฝกงาน 1,000 อาชีวศึกษาฯ 

12. โครงการบันทึกความรวมมือทางวิชาการกับสถาน

ประกอบการ 

3,000 อาชีวศึกษาฯ 

13. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 1,000 อาชีวศึกษาฯ 

14. โครงการพัฒนาระบบงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5,000 อาชีวศึกษาฯ 

15. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 2,000 ศูนยวิทยาบริการ 

16. โครงการหองสมุด 3 ดี 3,000 ศูนยวิทยาบริการ 

17. โครงการจัดซ้ือหนังสือเพ่ือพัฒนาหองสมุด 18,000 ศูนยวิทยาบริการ 

18. โครงการซอมแซมครุภัณฑเครื่องพิมพดีดี 20,000 บัญชี 

19. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน

ของครูผูสอน 2/2557 

3,000 หลักสูตรฯ 

20. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน

ของครูผูสอน 1/2558 

3,000 หลักสูตรฯ 

21. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 4,000 หลักสูตรฯ 

22. โครงการสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาค 2/2557 10,000 วัดผลฯ 

23. โครงการสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาค 2/2557 10,000 วัดผลฯ 

24. โครงการทดสอบการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-NET 

2557 

2,000 วัดผลฯ 
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ท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ งาน 
25. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2557 10,000 วัดผลฯ 

26. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผลตาม

สภาพจริง 

10,000 วัดผลฯ 

27. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชี 30,000 งานบัญชี 
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
แผนงาน/โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2558 

ฝายบริหารทรัพยากร  
 

ท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ งาน 
1. โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของครู 20,000 งานบุคลากร 

2. โครงการซอมบํารุงครุภัณฑสํานักงาน 7,000 งานพัสดุ 

3. โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปด 15,000 อาคารฯ 

4. โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท 28,000 อาคารฯ 

5. โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ 20,000 ประชาสัมพันธ 
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
แผนงาน/โครงการ/งาน ปงบประมาณ 2558 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 

ท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ งาน 
1. โครงการบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑ 15,000 งานประกันฯ 

2. โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพการบันทึกขอมูลประกัน 25,000 งานประกันฯ 

3. โครงการเตรียมความพรอมการประเมินโดยตนสังกัด 10,000 งานประกันฯ 

4. โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ/

หนวยงานหรือสถานศึกษาท่ีมีตอคุณภาพผูเรียน/ผูสําเร็จ

การศึกษา 

- งานประกันฯ 

5. โครงการหารายไดระหวางเรียน - งานการคาฯ 

6. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายภายในวิทยาลัยสารพัดชาง

ศรีสะเกษ 

10,000 งานศูนยขอมูล 

7. โครงการสัมมนารวมกับสถานประกอบการและชุมชนทองถ่ิน 10,000 งานความรวมมือ 

8. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 10,000 งานวางแผนฯ 

9. โครงการจัดประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 10,000 งานวิจัยฯ 

10. โครงการสงเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน 5,000 งานวิจัยฯ 

11. โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําโครงงาน การทําวิจัย 

แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5,000 งานวิจัยฯ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ หองสมุด 3 ดี 
 2. ผูรับผิดชอบ  นางสาวนลินี  วังจอ 
3. แผนกวิชา  งานศูนยวิทยบริการ  ฝาย วิชาการ 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี .......... ตัวบงชี้ท่ี ......... 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี .......... ตัวบงชี้ท่ี ......... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรม............................... ขอท่ี ………………………………… 

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
สนองยุทธศาสตร ท่ี 1 : พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

วัตถุประสงค :  1  สงเสริมการอานหนังสือใหมากยิ่งข้ึน 
2  ปรับปรุงและพัฒนาใหหองสมุดมีบรรยากาศดียิ่งข้ึน 

5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
  โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
  โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- จัดหาวัสดุ-อุปกรณในหองสมุด - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
สารพัดชางศรีสะเกษ 

- ปลูกฝงนิสัยรักการอาน 
- นักเรียนเขามาใชบริการหองสมุด 
- หองสมุดมีบรรยากาศในการอาน
หนังสือ 
- นักเรียนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน  

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
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9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 

  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - - 1ม750 -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                                 3,000    บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              3,000 บาท 

งปม.                                                 1,750    บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              1,750    บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเขามาใชบริการหองสมุด
มากยิ่งข้ึน 
- หองสมุดมีบรรยากาศท่ีดี และนาอานหนังสือมาก
ยิ่งข้ึน 
- นักเรียน นักศึกษาใชเวลาวางท่ีเปนประโยชน 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-  -  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ อบรมเพ่ิมศักยภาพการบันทึกขอมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 2. ผูรับผิดชอบ  นายบุญชรัสม์ิ  ธนัชมนตรีวิศาล 
3. แผนกวิชา  ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝาย แผนงานและความรวมมือ 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี 7 ตัวบงชี้ท่ี 7.1 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี 7 ตัวบงชี้ท่ี 7.2. 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรม............................... ขอท่ี ………………………………… 

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
สนองยุทธศาสตร ท่ี 1 : พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

วัตถุประสงค :  1. สงเสริมการอานหนังสือใหมากยิ่งข้ึน 
2. ปรับปรุงและพัฒนาใหหองสมุดมีบรรยากาศดียิ่งข้ึน 

5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
   โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
   โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- อบรมใหความรูเก่ียวกับระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

- ครู บุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
จํานวน 50 คน 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถทํางานประกันคุณภาพ
อยางเขาใจถูกตองและสมบูรณ 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 
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10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ 4,800 6,720 4,070 -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                                 25,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              -บาท 

งปม.                                                 15,590   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              15,590    บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- ครูและบุคกรทางการศึกษามีความรู ในทักษะการ
ทํางานประกันคุณภาพ ระดับ แผนก งานและวิทยาลัยฯ 
- จัดระบบการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบและเปน
ปจจุบัน 
- พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

- ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยังไมเขาใจใน
ระบบงานประกันคุณภาพฯ 
- ระยะเวลาในการจัดการอบรมมีนอย 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

- การบันทึกขอมูลในแตละงานยังไมเปนปจจุบัน 
- บุคลากรยังไมใหความรวมมือเทาท่ีควร 

- กํากับ ดูแล ใหบุคลากรดําเนินการบันทึกขอมูลใหเปน
ปจจุบัน 
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการซอมครุภัณฑสํานักงานพัสดุ 
 2. ผูรับผิดชอบ นางรัชนี  พัฒทัยสง 
3. แผนกวิชา  งานพัสดุ  ฝาย บริหารทรัพยากร 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรม............................... ขอท่ี ………………………………… 

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
สนองยุทธศาสตร ท่ี 1 : พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือซอมแซมครุภัณฑ เครื่องถายเอกสาร  
2. เพ่ือใหใชงานไดเหมือนเดิม 

5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
   โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
   โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ซอมครุภัณฑ เครื่องถายเอกสาร 
 

- ซอมเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 
เครื่อง 

- ไดซอมเครื่องถายเอกสารใหใชงาน
ไดเหมือนเดิม 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 
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10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 4,800 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                                 7,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              7,000 บาท 

งปม.                                                 4,800   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              4,800    บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- ไดซอมบํารุง ครุภัณฑ เครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 
เครื่อง ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-  
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ 
 2. ผูรับผิดชอบ นางนลินทิพย  สิงหครุฑ 
3. แผนกวิชา  งานประชาสัมพันธ  ฝาย บริหารทรัพยากร 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรม............................... ขอท่ี ………………………………… 

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 5 สงเสริมและสนับสนุนใหทุกฝายรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและ

ฝกอบรมอบรมโดยรัฐเปนผูวางระบบนโยบาย กํากับคุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนและระดมทรัพยากร เตรียมความ
พรอมใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน เครือขาย ครอบครัวและอ่ืนๆ รวมท้ังการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ
หรือทุพพลภาพและผูดอยโอกาส เพ่ือการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 
วัตถุประสงค :  1. การบริการขอมูลขาวสารสถานศึกษาอยางหลายหลายและท่ัวถึง  

2. การเผยแพรขอมูลขาวสารดําเนินการไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และ
สรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลท้ังภาในและภายนอกสถานศึกษา  

3. เพ่ือจูงใจใหมีมาเรียนในสายวิชาชีพมากข้ึน 

5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
    โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ทําสปอรตวิทยุ 
- แผนพับประชาสัมพันธ 

- สปอรตวิทยุ  
- แผนพับประชาสัมพันธ 

- ไดเผยแพร ประชาสัมพันธขาวสาร
ของวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
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9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 
 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 15,500 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                                 20,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              20,000 บาท 

งปม.                                                 15,500   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              15,500    บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- ประชาชน ท่ัวไป บุคลกร นักเรียน นักศึกษา ไดทราบ
ขาวสาร ขอมูลอยางตอเนื่อง และถูกตอง 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-  
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ ของคนรุนใหม 
 2. ผูรับผิดชอบ นายตะวันรุง  รัตนอุไร 
3. แผนกวิชา  งานวิจัยฯ  ฝาย แผนงานและความรวมมือ 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรม............................... ขอท่ี ………………………………… 

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ขอ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐาน  สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา ไดมีความคิดเริ่มสรางสรางสรรค ในการคิดคน
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
    โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ทํา X-Stand ประกอบผลงาน
สิ่งประดิษฐ 

-  X-Stand จํานวน 4 อัน 
 

- ได X-Stand ในการประกอบ
ผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
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9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 
 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 4,000 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                                 10,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              10,000 บาท 

งปม.                                                 4,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              4,000    บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- ได X-Stand ท่ีใชในการประกอบผลงานสิ่งประดิษฐ
ในระดับ ภาคตะวันออก 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-  
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาค 2/2557 
 2. ผูรับผิดชอบ นางภัทธาริน มุทุจิตต 
3. แผนกวิชา  วัดผลและประเมินผล  ฝาย วิชาการ 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.4 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรม............................... ขอท่ี ………………………………… 

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ขอ 3 พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษา ขอ 6 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลใหมี

ประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค :  1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ตระหนัก และใหความสําคัญกับการสอบวัดผลและประเมินผล 
  2. เพ่ือจัดสอบกลางภาคเรียนทุกรายวิชาเปนไปอยางพรอมเพรียงกัน  
  3. เพ่ือใหครูผูสอนสงผลการสอบวัดผลและประเมินผลพรอมเพรียงกัน  
  4. เพ่ือความเปนระบบในการปฏิบัติการสอบวัดผลและประเมินผล  
 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
    โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- สอบวัดผลและประเมินผลกลาง
ภาคเรียน  

-  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
สารพัดชางศรีสะเกษ จํานวน 500 
คน 

- นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นป ได
ผานการสอบวัดผลและประเมินผล
กลางภาค 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
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9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 
 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 10,000 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                                 10,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              10,000 บาท 

งปม.                                                 10,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              10,000    บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- นักเรียน นักศึกษา ไดผานการวัดผลและประเมินผล
กลางภาค 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการจัดซ้ือวัสดุฝกแขงขันทักษะวิชาชีพชางไฟฟากําลัง 
 2. ผูรับผิดชอบ นางรัชนี  พัฒทัยสง 
3. แผนกวิชา  ชางไฟฟากําลัง  ฝาย วิชาการ 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ...... ตัวบงชี้ท่ี ....... 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 16 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรม............................... ขอท่ี ………………………………… 

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ขอ 1 การพัฒนาการจัดการ อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีวัดสุฝกท่ีใชในการแขงขันอยางพอเพียง 
  2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีทักษะฝมือดีเยี่ยมในการแขงขัน  
 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
    โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 
 

-  นักเรียน นักศึกษา แผนกชาง
ไฟฟา  

- สามารถเปนตัวแทน ระดับ อศจ.
ได  
-  สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มี
ทักษะในวิชาชีพ 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
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9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 
 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 3,798.10 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                                 10,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              10,000 บาท 

งปม.                                              3,798.10   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              3,798.10       บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- นักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะวิชาชีพ ท่ีไดเรียนมา 
ไดอยางสมบูรณแบบ 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการแนะแนวศึกษาตอ  
 2. ผูรับผิดชอบ นายวรวุฒิ  ลาลุน 
3. แผนกวิชา  แนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ฝาย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี …… ตัวบงชี้ท่ี …… 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา ขอท่ี 3.1,3.2,3.3,3.4 

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ขอ 1 การพัฒนาการจัดการ อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทราบถึงขอมูลขาวสารของวิทยาลัยในการเลือก
ศึกษาตอสายอาชีพ ท่ีเหมาะสมกับตนเอง และตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  
 

5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 
 

-  นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปท่ี 3 และเทียบเทา 
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ปวช.3 และ
เทียบเทา  

- นักเรียนมัธยมศึกษา และนักศึกษา
อาชีวศึกษา ไดทราบขอมูล และ
แนวทางในการเลือกศึกษาตอได
อยางเหมาะสม 
-  นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาสาย
อาชีพตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
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9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 
 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 10,000 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                                 10,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              10,000 บาท 

งปม.                                              10,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              10,000       บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ไดทราบถึงขอมูลขาวสารใน
การเรียนสายอาชีพ 
- นักศึกษาสายอาชีวศึกษา ตรงตามตลาดแรงงานท่ี
ตลาดแรงงานตองการ  

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU กับสถานประกอบการ 
และโรงเรียนแกนมัธยม  

 2. ผูรับผิดชอบ นายพิทักษ  ศรีบุญเรือง 
3. แผนกวิชา  งานความรวมมือ  ฝาย แผนงานและความรวมมือ 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 2.2,3.3 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ขอ 1 การพัฒนาการจัดการ อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือลงนามความรวมมือกับโรงเรียนแกนมัธยมในการจัดการเรียนการสอน 
  2. เพ่ือลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ  

5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 
 

-  ลงนามความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ และชุมชน จํานวน 3 
แหง 
- ลงนามความรวมมือกับโรงเรียน
แกนมัธยม จํานวน 10 แหง  

- ไดลงความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ และชุมชน จํานวน 3 
แหง 
-  ไดลงนามความรวมมือกับ
โรงเรียนแกนมัธยม จํานวน 10 แหง 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
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9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 4,000 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                                 10,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              10,000 บาท 

งปม.                                              4,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              4,000       บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- ไดลงความรวมมือกับสถานประกอบการ และชุมชน 
จํานวน 3 แหง 
-  ไดลงนามความรวมมือกับโรงเรียนแกนมัธยม จํานวน 
10 แหง  

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการเชิญวิทยากรภายนอกสาขาวิชาชางยนต 
2. ผูรับผิดชอบ นายศราวุธ  แขงขัน 
3. แผนกวิชา  สาขาวิชาชางยนต  ฝาย วิชาการ 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ขอ 1 การพัฒนาการจัดการ อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู ในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาชางยนต 
  2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและถายทอดความรู  

5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  เชิญวิทยากรภายนอกมาให
ความรูในรายวิชาชางยนต ไมนอย
กวา 7 รายวิชา ครู จํานวน 7 คน 
 

- นักเรียน นักศึกษา มีความรูมาก
ข้ึน 
-  วิทยาลัยเกิดความสัมพันธท่ีดี
ระหวางสถานประกอบการ 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
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9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 1,090 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                                 2,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              2,000 บาท 

งปม.                                              1,090   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              1,090       บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- นักเรียนมีประสบการณจากวิทยากร 
-  นักเรียนมีความรู และทักษะและความรูใหมๆ จาก
วิทยากร  

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
2. ผูรับผิดชอบ นางสาวภัทธาริน มุทุจิตต 
3. แผนกวิชา  วัดผลและประเมินผล  ฝาย วิชาการ 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.4,1.5 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
ยุทธศาสตร ขอ 3 สรางมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียน การสอน และการวัดการ

ประเมินผล 
ยุทธศาสตร ขอ 4 สงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร ขอ 5 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐาน มีความเปนเลิศทาง

วิชาชีพ 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือใหนักเรียนหลักสูตร ปวช. ชั้นปท่ี 3 และหลักสูตร ปวส. ชั้นปท่ี 2 ทุกสาขางานไดทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 
  2. เพ่ือนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษาไปใชในการปรับปรุง พัฒนาการ
เรียน การสอนของครู 
  3. เพ่ือนําไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียนหลักสูตร ปวช.3 จํานวน 
90 คน 
- นักเรียนหลักสูตร ปวส. ปวส.2 
จํานวน 59 คน 
 

- นักเรียน นักศึกษา มีทุกสาขางาน
ท่ีจัดการเรียนการสอนไดนําความรู
และทักษะท่ีไดศึกษามาทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 
-  นักเรียน นักศึกษา ผานการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา ทุกคน 
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7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 1,980 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                                 2,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              2,000 บาท 

งปม.                                              1,980   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              1,980       บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- นักเรียน นักศึกษา มีทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการ
สอนไดนําความรูและทักษะท่ีไดศึกษามาทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 
-  นักเรียน นักศึกษา ผานการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา ทุกคน  

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
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13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
2. ผูรับผิดชอบ นางสาวภัทธาริน มุทุจิตต 
3. แผนกวิชา  วัดผลและประเมินผล  ฝาย วิชาการ 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.6 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
ยุทธศาสตร ขอ 3 สรางมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียน การสอน และการวัดการ

ประเมินผล 
ยุทธศาสตร ขอ 4 สงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร ขอ 5 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐาน มีความเปนเลิศทาง

วิชาชีพ 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือใหนักเรียนหลักสูตร ปวช. ชั้น ปวช.3 และหลักสูตร ปวส. ชั้นปท่ี 2 ทุกสาขางานได
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
  2. เพ่ือเปนการเนนคุณภาพผูเรียน และพัฒนาผูเรียน  

5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียนหลักสูตร ปวช.3 จํานวน 
90 คน 
- นักเรียนหลักสูตร ปวส. ปวส.2 
จํานวน 59 คน 
 

- นักเรียน นักศึกษา มีทุกสาขางาน
ท่ีจัดการเรียนการสอนไดนําความรู
และทักษะท่ีไดศึกษามาทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
-  นักเรียน นักศึกษา ผานการ
ทดสอบทางมาตรฐานวิชาชีพ ทุกคน 
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7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 10,000 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                                 10,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              10,000 บาท 

งปม.                                              10,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              10,000      บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- นักเรียน นักศึกษา มีทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการ
สอนไดนําความรูและทักษะท่ีไดศึกษามาทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
-  นักเรียน นักศึกษา ผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
ทุกคน  

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
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13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน  
2. ผูรับผิดชอบ นางสาวมัณฑนา  แสวงวงศ 
3. แผนกวิชา  วัดผลและประเมินผล  ฝาย วิชาการ 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
ยุทธศาสตร ขอ 3 สรางมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียน การสอน และการวัดการ

ประเมินผล 
ยุทธศาสตร ขอ 4 สงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร ขอ 5 พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐาน มีความเปนเลิศทาง

วิชาชีพ 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือสรางความเขาใจแนวปฏิบัติกอนออกฝกงานสถานประกอบการ 
  2. เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดเตรียมความพรอมองคความรูทุกดานสําหรับการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 

5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.3 
และ ปวส.2 จํานวน 120 คน 
 

- นักศึกษามีความเขาใจแนวปฏิบัติ
กอนออกฝกงาน สถานประกอบการ 
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7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 980 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                                 1,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              1,000 บาท 

งปม.                                              980   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              980      บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- นักศึกษามีความเขาใจแนวปฏิบัติกอนออกฝกงาน 
สถานประกอบการ  

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
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13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการประชุมเครือขายผูปกครอง  
2. ผูรับผิดชอบ นางกัญญนันท  ยอดครุฑ 
3. แผนกวิชา  ครูท่ีปรึกษา  ฝาย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
ยุทธศาสตร ขอ 3 สรางมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียน การสอน และการวัดการ

ประเมินผล 
ยุทธศาสตร ขอ 4 สงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร ขอ 8 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการใหบริการ 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือสรางเครือขายผูปกครองใหเปนระบบ ชัดเจน 
  2. เพ่ือเชื่อมความสัมพันธระหวางผูปกครองและวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
  3. เพ่ือการติดตามและดูแลนักเรียน นักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.1 
และ ปวส.1 จํานวน 300 คน 
 

- สรางเครือขายผูปกครองใหเปน
ระบบ ชัดเจน 
- เชื่อมความสัมพันธระหวาง
ผูปกครองและวิทยาลัยสารพัดชาง
ศรีสะเกษ 
- การติดตามและดูแลนักเรียน 
นักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 5,000 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                                 10,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              10,000 บาท 

งปม.                                              5,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              5,000      บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- สรางเครือขายผูปกครองใหเปนระบบ ชัดเจน 
- เชื่อมความสัมพันธระหวางผูปกครองและวิทยาลัย
สารพัดชางศรีสะเกษ 
- การติดตามและดูแลนักเรียน นักศึกษามีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
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13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานบัญชี 
2. ผูรับผิดชอบ นางสาวปรารถนา  มัครมย 
3. แผนกวิชา  บัญชี  ฝาย บริหารทรัพยากร 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
ยุทธศาสตร ขอ 3 สรางมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียน การสอน และการวัดการ

ประเมินผล 
ยุทธศาสตร ขอ 4 สงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร ขอ 8 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการใหบริการ 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือใหมีวัดสุ อุปกรณและเครื่องใชสํานักงานอยางเพียงพอและพรอมใชงานอยูเสมอ  
  2. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
  3. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานบัญชีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  งานบัญชี มีวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องใชสํานักงานเพียงพอตอการ
ปฎิบัติงาน 
 

- มีวัสดุ อุปกรณและเครื่องใช
สํานักงานอยางเพียงพอเหมาะสม 
- บุคลากรไดรับการอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 
- งานบัญชีมีระบบการบริหารงานท่ี
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 30,000 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                                 30,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              30,000 บาท 

งปม.                                              30,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             30,000      บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- มีวัสดุ อุปกรณและเครื่องใชสํานักงานอยางเพียงพอ
เหมาะสม 
- บุคลากรไดรับการอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
- งานบัญชีมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
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13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการพัฒนาหองสื่อการเรียนรู 
2. ผูรับผิดชอบ นายวรวุฒิ  ลาลุน 
3. แผนกวิชา  การบัญชี  ฝาย วิชาการ 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
ยุทธศาสตร ขอ 3 สรางมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียน การสอน และการวัดการ

ประเมินผล 
ยุทธศาสตร ขอ 4 สงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร ขอ 8 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการใหบริการ 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนรู 
 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการ
บัญชี  จํานวน 100 คน 
 

- มีหองสื่อการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
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9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 20,000 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                                 20,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              20,000 บาท 

งปม.                                              20,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             20,000      บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- มีหองสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  
 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 
2. ผูรับผิดชอบ นางรัชนี  พัฒทัยสง 
3. แผนกวิชา  ชางไฟฟากําลัง  ฝาย วิชาการ 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
ยุทธศาสตร ขอ 3 สรางมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียน การสอน และการวัดการ

ประเมินผล 
ยุทธศาสตร ขอ 4 สงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร ขอ 8 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการใหบริการ 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือเพ่ิมความรูและประสบการณโดยตรงแกครูและนักเรียน นักศึกษา 
  2. เพ่ือใหนักศึกษานําความรูไปใชใหเกิดประโยชนและสามารถนําไปประกอบอาชีพได  
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาชาง
ไฟฟากําลัง 

- ผูเรียนเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สามารพัฒนาตนเอง 
- ไดรับความรูทักษะเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน 
- ผูเรียนไดบูรณาการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 
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8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 4,980 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                                 5,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              5,000 บาท 

งปม.                                              4,980   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             4,980      บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- ผูเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารพัฒนา
ตนเอง 
- ไดรับความรูทักษะเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
- ผูเรียนไดบูรณาการเรียนรูจากประสบการณจริง 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน Fix It Center 
2. ผูรับผิดชอบ นายศราวุธ  แขงขัน 
3. แผนกวิชา  โครงการพิเศษ  ฝาย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
ยุทธศาสตร ขอ 3 สรางมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียน การสอน และการวัดการ

ประเมินผล 
ยุทธศาสตร ขอ 4 สงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร ขอ 8 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการใหบริการ 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือใหบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถจักรยานยนต 
  2. เพ่ือใหบริการซอมเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน  
  3. เพ่ือแนะนําสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา  
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  ประชาชนท่ัวไปท่ีมาใชบริการ
ซอมรถจักรยานยนต จํานวน 500 
คน 
-  ประชาชนท่ัวไปท่ีมาใชบริการ
ซอมเครื่องใชไฟฟา จํานวน 750 คน 

- ยกระดับฝมือชางชุมชนและพัฒนา
ทักษะอาชีพการซอมบํารุง
เสริมสรางประสบการณดานการ
บริหารจัดการแกชุมชน สงเสริมการ
รวมกลุมชางชุมชน ในการลด
คาใชจาย ลดการใชจาย ยืดอายุการ
ใชงานเครื่องใช เพ่ิมประสบการณ
ใหกับนักเรียน นักศึกษา  
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7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 500,000 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                              500,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              500,000 บาท 

งปม.                                              500,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             500,000      บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- ยกระดับฝมือชางชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการ
ซอมบํารุงเสริมสรางประสบการณดานการบริหาร
จัดการแกชุมชน สงเสริมการรวมกลุมชางชุมชน ในการ
ลดคาใชจาย ลดการใชจาย ยืดอายุการใชงานเครื่องใช 
เพ่ิมประสบการณใหกับนักเรียน นักศึกษา  

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
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13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการวันปยมหาราช 
2. ผูรับผิดชอบ นายกัมปนาท  พระสุพรรณ 
3. แผนกวิชา  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝาย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
นโยบาย  สรางผูเรียนใหมีคุณภาพา 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ รวมกิจกรรม
วันปยะมหาราช 
  2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกา สํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูอยูมหาราช 
  3. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ถวายความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 
 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา เขารวมกิจกรรม 
จํานวน 20 คน 
 

- เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดชาง
ศรีสะเกษ รวมกิจกรรมวันปยะ
มหาราช 
- เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดชาง
ศรีสะเกา สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูอยูมหาราช 
- เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากร
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ทางการศึกษา ถวายความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย 
 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 2,000 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                              2,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              2,000 บาท 

งปม.                                              2,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             2,000      บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ รวมกิจกรรมวันปยะ
มหาราช 
- เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกา สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูอยูมหาราช 
- เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
ถวายความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
 

- ไมมี 
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12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการลอยกระทง 
2. ผูรับผิดชอบ นายกัมปนาท  พระสุพรรณ 
3. แผนกวิชา  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝาย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
นโยบาย  สรางผูเรียนใหมีคุณภาพา 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
 

วัตถุประสงค :  เพ่ือเปนการอนุรักษสงเสริมเผยแพรสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใหคงสืบไป  
 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียน นักศึกษา จํานวน 300 
คน 
- ครู บุคลากรทางการศึกษา 50 คน 
 

- นักเรียน นักศึกษา ไดทราบถึง
วัฒนธรรมประเพณีของคนไทย 
- นักเรียน นักศึกษา ไดรวมอนุรักษ
สงเสริมเผยแพรสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
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9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 30,000 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                              30,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              30,000 บาท 

งปม.                                              30,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             30,000      บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- นักเรียน นักศึกษา ไดทราบถึงวัฒนธรรมประเพณีของ
คนไทย 
- นักเรียน นักศึกษา ไดรวมอนุรักษสงเสริมเผยแพรสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการ Day Camp  
2. ผูรับผิดชอบ นายกัมปนาท  พระสุพรรณ 
3. แผนกวิชา  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝาย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
นโยบาย  สรางผูเรียนใหมีคุณภาพา 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือใหลูกเสือไดทบทวน และทดสอบในกาเรียนทางดานทักษะลูกเสือ  
  2. เพ่ือใหลูกเสือไดเขาพิธี รับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบสองสี  
 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียน นักศึกษา จํานวน 150 
คน 
 

- ลูกเสือ ผานการทดสอบความรู
ดานทักษะลูกเสือ 
- ลูกเสือ ไดเขารวมพิธี รับเตรียม
ลูกเสือวิสามัญ ประแถบสองสี 
- ลูกเสือ ดทบทวนความรูทาง
ลูกเสือ 
 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 
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8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 98,000 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                              9,800   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              9,800 บาท 

งปม.                                              9,800   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             9,800      บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- ลูกเสือ ผานการทดสอบความรูดานทักษะลูกเสือ 
- ลูกเสือ ไดเขารวมพิธี รับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประ
แถบสองสี 
- ลูกเสือ ดทบทวนความรูทางลูกเสือ 
 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
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13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการสถาปนาวิทยาลัย  
2. ผูรับผิดชอบ นายกัมปนาท  พระสุพรรณ 
3. แผนกวิชา  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝาย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
นโยบาย  สรางผูเรียนใหมีคุณภาพา 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือใหบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเห็นความสําคัญของสถาบัน เกิดความรักและผูกพัน
และเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
  2. เพ่ือสรางความรวมมือระหวางบุคลากรและนักศึกษา ซ่ีงมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  
 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียน นักศึกษา จํานวน 60 
คน 
 

- บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
เห็นความสําคัญของสถาบัน เกิด
ความรักและผูกพันและเกิดความ
สามัคคีในหมูคณะ 
- สรางความรวมมือระหวาง
บุคลากรและนักศึกษา ซ่ึงมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรม 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 
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8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 20,000 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                              20,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              20,000 บาท 

งปม.                                              20,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             20,000      บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเห็นความสําคัญของ
สถาบัน เกิดความรักและผูกพันและเกิดความสามัคคีใน
หมูคณะ 
- สรางความรวมมือระหวางบุคลากรและนักศึกษา ซ่ึงมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน   
2. ผูรับผิดชอบ นายกัมปนาท  พระสุพรรณ 
3. แผนกวิชา  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝาย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
นโยบาย  สรางผูเรียนใหมีคุณภาพา 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพท้ังทางจิตใจและทางรางกายของ
นักเรียน นักศึกษา 
  2. เพ่ือใหการเลนกีฬาเปนแรงกระตุนใหทุกคนมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย เกิดความรัก 
ความสามัคคี ความสัมพันธอันดีในหมูคณะและรูจักการวางแผนรวมกัน 
  3. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพรากายสมบูรณแข็งแรงและสามารถท่ีจะปฎิบัติ
หนาท่ีของตนเองตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียน นักศึกษา จํานวน 300 
คน 
 

- สนับสนุนและสงเสริมการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพท้ังทาง
จิตใจและทางรางกายของนักเรียน 
นักศึกษา 
- เพ่ือใหการเลนกีฬาเปนแรงกระตุน
ใหทุกคนมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ 
รูอภัย เกิดความรัก ความสามัคคี 
ความสัมพันธอันดีในหมูคณะและ
รูจักการวางแผนรวมกัน 
- เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา 
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มีสุขภาพรากายสมบูรณแข็งแรงและ
สามารถท่ีจะปฎิบัติหนาท่ีของตนเอง
ตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 41,608 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                              41,608   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              41,608 บาท 

งปม.                                              41,608      บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             41,608   บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพท้ังทางจิตใจและทางรางกายของนักเรียน 
นักศึกษา 
- เพ่ือใหการเลนกีฬาเปนแรงกระตุนใหทุกคนมีน้ําใจ
นักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย เกิดความรัก ความสามัคคี 
ความสัมพันธอันดีในหมูคณะและรูจักการวางแผน
รวมกัน 

- ไมมี 
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- เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพรากาย
สมบูรณแข็งแรงและสามารถท่ีจะปฎิบัติหนาท่ีของ
ตนเองตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการ Open House    
2. ผูรับผิดชอบ นายวรวุฒิ  ลาลุน  
3. แผนกวิชา  แนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ฝาย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
นโยบาย  สรางผูเรียนใหมีคุณภาพา 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
 

วัตถุประสงค :  1. เปนการเพ่ิมปริมาณผูเรียน  
  2. เพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
  3. เพ่ือเปนขอมูลประกอบการศึกษาตอในระดับ ปวช. ปวส.  
 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียน นักศึกษา จํานวน 300 
คน 
 

- ประชาสัมพันธวิทยาลัยให 
ประชาชน ชุมชน โรงเรียน ทราบ 
- สนองโนบายของรัฐบาล 
- นักเรียน ท่ีสนใจสามารถเขาศึกษา
ตอวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
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9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 80,000 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                              80,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              80,000 บาท 

งปม.                                              80,000      บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             80,000   บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- ประชาสัมพันธวิทยาลัยให ประชาชน ชุมชน โรงเรียน 
ทราบ 
- สนองโนบายของรัฐบาล 
- นักเรียน ท่ีสนใจสามารถเขาศึกษาตอวิทยาลัยสารพัด
ชางศรีสะเกษ 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการปจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศ 
2. ผูรับผิดชอบ นายวรวุฒิ  ลาลุน  
3. แผนกวิชา  แนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ฝาย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
นโยบาย  สรางผูเรียนใหมีคุณภาพา 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ท่ีสําเร็จการศึกษาไดมีความรูเก่ียวกับแนวทางการศึกษาตอและการ
เขาสูตลาดแรงงาน 
  2. เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาไดเขาพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร  
 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียน นักศึกษา จํานวน 300 
คน 
 

- นักเรียนนักศึกษา ไดเขาใจ
การศึกษาตอในการขาสู
ตลาดแรงงานมากข้ึน 
 
 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
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9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 15,000 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                              20,000   บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              20,000 บาท 

งปม.                                              15,000      บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             15,000   บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- นักเรียนนักศึกษา ไดเขาใจการศึกษาตอในการขาสู
ตลาดแรงงานมากข้ึน 
 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการเดินทางไกลเขาคายพักแรม 
2. ผูรับผิดชอบ นายกัมปนาท พระสุพรรณ  
3. แผนกวิชา  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝาย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
นโยบาย  สรางผูเรียนใหมีคุณภาพา 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือตอบสนองนโยบายแผนพัฒนาแชงชาติเพ่ือพัฒนาของอาชีวศึกษา 
  2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมทางดานตาง มากข้ึนและสอดคลองกับเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. เพ่ือสรางตัวทานในการฝกอบรมในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  
  4. เพ่ือสรางกลุมนักเรียน นักศึกษา ตัวอยางดานบริการ การบําเพ็ญประโยชน  
 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียน นักศึกษา จํานวน 150 
คน 
 

- นักเรียนนักศึกษา มีคุณภาพมาก
ข้ึน ในดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินัย 
- นักเรียน นักศึกษา เปนแบบอยาง
ท่ีดี ในการฝกรุนนอง 
 
 

 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 
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8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 28,418 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                              28,418  บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              28,418 บาท 

งปม.                                              28,418      บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             28,418   บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- นักเรียนนักศึกษา มีคุณภาพมากข้ึน ในดานคุณธรรม 
จริยธรรม และระเบียบวินัย 
- นักเรียน นักศึกษา เปนแบบอยางท่ีดี ในการฝกรุน
นอง 
 
 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
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13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2. ผูรับผิดชอบ นายกัมปนาท พระสุพรรณ  
3. แผนกวิชา  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝาย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
นโยบาย  สรางผูเรียนใหมีคุณภาพา 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 
  2. เพ่ือสรางความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมในสังคม  
  3. เพ่ือสรางการแบบอยางท่ีดี  
  4. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และสามารถนําความรูไปใช
ในการดํารงชีวิตประจําวัน  
 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียน นักศึกษา จํานวน 300 
คน 
- บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 40 
คน 
 

- นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
- นักเรียน นักศึกษา ไดสรางความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การมีคุณธรรม จริยธรรม  
- นักเรียน นักศึกษาเปนแบบอยางท่ี
ดี 
- นักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
สามารถนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน 
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7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 7,760 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                              7,760  บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม              7,760 บาท 

งปม.                                              7,760      บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             7,760   บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 
- นักเรียน นักศึกษา ไดสรางความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรม  
- นักเรียน นักศึกษาเปนแบบอยางท่ีดี 
- นักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิต
ประจําวัน 

- ไมมี 
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12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 
2. ผูรับผิดชอบ นายกัมปนาท พระสุพรรณ  
3. แผนกวิชา  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝาย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
นโยบาย  สรางผูเรียนใหมีคุณภาพา 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด  
  2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวัน
สําคัญทางศาสนา 
  3. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม ท่ีดีงามเพ่ือเปนคนดีของสังคมและไดรับจาก
ชุมชน 
 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียน นักศึกษา จํานวน 250 
คน 
- บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30 
คน 
 

- เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ได
พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคท่ีกําหนด 
- เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดมีสวน
รวมในการทํากิจกรรมเพ่ือบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญทาง
ศาสนา 
- เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มี
คุณธรรมจริยธรรม ท่ีดีงามเพ่ือเปน
คนดีของสังคมและไดรับจากชุมชน 
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7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 15,910 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                              15,910 บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             15,910 บาท 

งปม.                                             15,910      บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             15,910 บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาตนเองตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด 
- เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมเพ่ือบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวันสําคัญทาง
ศาสนา 
- เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม ท่ีดีงาม
เพ่ือเปนคนดีของสังคมและไดรับจากชุมชน 
 

- ไมมี 
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12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการจัดทัศนศึกษาดูงานสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
2. ผูรับผิดชอบ นายกัมปนาท พระสุพรรณ  
3. แผนกวิชา  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝาย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
นโยบาย  สรางผูเรียนใหมีคุณภาพา 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
 

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดทราบถึงขอมูล ความรู และมีประสบการณจากสถานประกอบการ
ดานประกอบอาชีพอันเปนประโยชนตอการเรียนในสาขาวท่ีตนเลือก 
 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  ชางไฟฟา จํานวน 65 คน 
- ชางยนต จํานวน 250 คน 
- ชางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 75 คน 
- ชางเชื่อมโลหะ จํานวน 12 คน 
- การบัญชี จํานวน 200 คน 
- คอมพิวเตอร จํานวน 85 คน 
-  คณะกรรมการ อวท. 7 คน 
- คณะกรรมการชมรม 14 คน 

- เพ่ือใหนักเรียน-นักศึกษา ไดทราบ
ขอมูล ความรู และมีประสบการณ
จากสถานประกอบการดานการ
ประกอบอาชีพเปนประโยชนตอการ
เรียนในสาขาท่ีตนเลือก 
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7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 35,000 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                              50,000 บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             50,000 บาท 

งปม.                                             35,000      บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             35,000 บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- เพ่ือใหนักเรียน-นักศึกษา ไดทราบขอมูล ความรู และ
มีประสบการณจากสถานประกอบการดานการประกอบ
อาชีพเปนประโยชนตอการเรียนในสาขาท่ีตนเลือก 
 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
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13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการพิธีไหวครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม  
2. ผูรับผิดชอบ นายกัมปนาท พระสุพรรณ  
3. แผนกวิชา  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝาย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
นโยบาย  สรางผูเรียนใหมีคุณภาพา 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือเปนการสงเสริมประเพณีไหวครูใหคงอยูในสังคมไทยตลอดไป  
  2. เพ่ือเปนการระลึกถึงพระคุณครู อาจารยท่ีมีตอศิษย  
  3. เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทยใหคงอยูตลอดไป  
  4. เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียน นักศึกษา  
  5. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางครู อาจารยกับลูกศิษย  
  6. เพ่ือใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรคในการประดิษฐพานไหวครู  
 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียน นักศึกษา จํานวน 360 
คน 

- เพ่ือเปนการสงเสริมประเพณีไหว
ครูใหคงอยูในสังคมไทยตลอดไป 
- เพ่ือเปนการระลึกถึงพระคุณครู 
อาจารยท่ีมีตอศิษย 
- เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย
ใหคงอยูตลอดไป 
- เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ใหกับนักเรียน นักศึกษา 
- เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางครู อาจารยกับลูกศิษย 
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- เพ่ือใหนักศึกษามีความคิด
สรางสรรคในการประดิษฐพานไหว
ครู 
 

 
 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 9,400 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                              9,400 บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             9,400 บาท 

งปม.                                             9,400      บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             9,400 บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- เพ่ือเปนการสงเสริมประเพณีไหวครูใหคงอยูใน
สังคมไทยตลอดไป 
- เพ่ือเปนการระลึกถึงพระคุณครู อาจารยท่ีมีตอศิษย  
- เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทยใหคงอยูตลอดไป 
- เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียน 
นักศึกษา 
- เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางครู อาจารยกับลูก
ศิษย 

- ไมมี 
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- เพ่ือใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรคในการประดิษฐ
พานไหวครู 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ  
พระนางเจาสิริกิตติ์ 

2. ผูรับผิดชอบ นายกัมปนาท พระสุพรรณ  
3. แผนกวิชา  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝาย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี ….. ตัวบงชี้ท่ี ……. 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี ..... ตัวบงชี้ท่ี ...... 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
นโยบาย  สรางผูเรียนใหมีคุณภาพา 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 
 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือเปนการแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตอสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
  2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดแสดงออกถึงความสามัคคีในการเขารวมลงนามถวายพระพรและ
รวมจุดเทียนชัยถวายพระพร 
  3. เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  
  4. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ทุกคนรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของแม  
 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  นักเรียน นักศึกษา จํานวน 300 
คน 

- เพ่ือเปนการแสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณตอสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
- เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาได
แสดงออกถึงความสามัคคีในการเขา
รวมลงนามถวายพระพรและรวมจุด
เทียนชัยถวายพระพร 
- เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด
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สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
- เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ทุกคน
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของแม 
 

 
 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 25,000 - -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                              25,000 บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             25,000 บาท 

งปม.                                             25,000      บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             25,000 บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- เพ่ือเปนการแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณตอสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
- เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดแสดงออกถึงความสามัคคี
ในการเขารวมลงนามถวายพระพรและรวมจุดเทียนชัย
ถวายพระพร 
- เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาฯ 

- ไมมี 
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พระบรมราชินีนาถ 
- เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ทุกคนรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของแม 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการเตรียมความพรอมการประเมินโดยตนสังกัด  
2. ผูรับผิดชอบ นายบุญชรัสม์ิ  ธนัชมนตรีวิศาล  
3. แผนกวิชา  งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน  ฝาย แผนงานและความรวมมือ 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี 7 ตัวบงชี้ท่ี 7.1 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี 7 ตัวบงชี้ท่ี 7.2 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
นโยบาย  สรางผูเรียนใหมีคุณภาพา 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 

 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  บุลากรทางการศึกษา  จํานวน 
50 คน 

- ติดตาม ตรวจสอบการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา  
- เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาใหมีความ
นาเชื่อถือ ซ่ึงจะนําไปใชเปนขอมูล
สําหรับ การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ตอไป 
 

 
 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 
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9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 

 
 

10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ - 22,000 8,110 -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                              15,000 บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             15,000 บาท 

งปม.                                             30,110      บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             30,110 บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- ติดตาม ตรวจสอบการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
- เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให
มีความนาเชื่อถือ ซ่ึงจะนําไปใชเปนขอมูลสําหรับ การ
วางแผนพัฒนาคุณภาพตอไป 
 

- ไมมี 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 
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1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการเตรียมความพรอมการประเมินโดยตนสังกัดและการพัฒนาระบบงานประกัน 
คุณภาพโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ผูรับผิดชอบ นายบุญชรัสม์ิ  ธนัชมนตรีวิศาล  
3. แผนกวิชา  งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน  ฝาย แผนงานและความรวมมือ 
4. สนองตอบมาตรฐาน 

มาตรฐาน  สอศ. มาตรฐานท่ี 7 ตัวบงชี้ท่ี 7.1 
มาตรฐาน  สมศ. มาตรฐานท่ี 7 ตัวบงชี้ท่ี 7.2 

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานกิจกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา  

ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
นโยบาย  สรางผูเรียนใหมีคุณภาพา 
ยุทธศาสตร ขอ 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 

 
5. ประเภทของงาน / โครงการ 
ไดระบุไวในแผนฯ     ไมไดระบุไวในแผนฯ 
      โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา    โครงการตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
      โครงการใหมเริ่มในปนี้      โครงการใหมเริ่มในปนี้  

  งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
6. ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ( โปรดระบุกิจกรรม เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิจน ถึงปจจุบัน) 
 

กิจกรรม เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

- ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
- จัดซ้ือวัสดุ 
- ดําเนินการจัดทํา 
- สรุปผลการดําเนินการ 

-  บุลากรทางการศึกษา  จํานวน 
50 คน 

- มีการจัดเก็บเอกสารอยางเปน
ระบบมากยิ่งข้ึน 
 

 
 

7. กิจกรรมสําคัญท่ีไดดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีกําหนด 
1. ขออนุญาตจัดทําโครงการ 
2. จัดซ้ือวัสดุ 
3. ดําเนินการจัดทํา 
4. สรุปผลการดําเนินการ 

 

8. กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินงานตามแผนฯ 
- 

9. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ตรงตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว - 
  เร็วกวาแผนฯ เนื่องจาก - 
  ชากวาแผนฯ เนื่องจาก อยูในระหวางทดลองจากวัสดุหลายอยาง 
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10. คาใชจายในการดําเนินงาน 

รายการ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ หมายเหตุ 

คาวัสดุดําเนินการ 35,280 15,900 63,900 -  
 

ตามท่ีกําหนดในแผนฯ ตามท่ีดําเนินการจริง 

งปม.                                              200,000 บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             200,000 บาท 

งปม.                                            115,080      บาท 
รายไดสถานศึกษา                                 -    บาท 
บริจาค                                              -    บาท 
อ่ืน ๆ                                                -    บาท 
                     รวม             115,080 บาท 

 

11. การดําเนินงานของงาน / โครงการนี้มีผลกระทบอยางไร (โปรดระบุท้ังขอดีและขอเสีย) 

ขอดี ขอเสีย 

- การบันทึกขอมูลในแตละงานยังไมเปนปจจุบัน  
- บุคลากรยังไมใหความรวมมือเทาท่ีควร 
 

- กํากับ ดูแล ใหบุคลากรดําเนินการบันทึกขอมูลใหเปน
ปจจุบัน 
 

 
12. ปญหา / อุปสรรคและการแกไข 

ปญหา/อุปสรรค(ท่ีเกิดข้ึนและคาดวาจะพบ) การแกไข (ไดดําเนินการและท่ีจะดําเนินการ) 

-   
 

-  
 

 
13. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 เพ่ือโปรดทราบ 
 เพ่ือโปรดพิจารณาตามเห็นชอบสั่งการ 
 
 
 

(นายพัสกร  คําเพราะ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารพัดชางศรีสะเกษ 

 
 


