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คํานํา 

 
 

                     แผนปฎิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2559 วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  จัดทําข้ึน
เพ่ือใชในการบริหารราชการ และการบริหารงบประมาณเปนไปอยางเหมาะสม ตอบสนองตอนโยบายและการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ในยุคปจจุบัน 
  

  กระบวนการในการจัดทําแผนไดคํานึงถึงการมีสวนรวม ของผูท่ีเก่ียวของท้ังทางตรงและ
ทางออม มีการศึกษา นโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาตลอดจนขอเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษามาเปนกรอบในการกําหนด ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการและ
กิจกรรมตางๆ อยางครอบคลุมและเหมาะสม นอกจากนี้ยังกําหนดใหการบริหารงบประมาณในแตละโครงการ 
ตองดําเนินการอยางรอบคอบเหมาะสมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ คํานึงถึงประสิทธิภาพและความคุมคา 
สามารถตรวจสอบได มีความรวดเร็วทันตอความตองการ จึงไดกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน กําหนดการ
เบิกจายงบประมาณไวในทุกโครงการ 
 

       ขอบคุณทุกทาน ผูบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีใหความรวมมือในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2559 ครั้งนี้ จนสําเร็จลุลวงดวยดี 
  
 
 

       งานวางแผนและงบประมาณ 
ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
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สารบัญ 
 
 

  เรื่อง                                                                                                      หนา  
 

คํานํา 
สารบัญ 
สวนท่ี 1 บทนํา         1  

1.1 วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายบริการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1   
1.2 ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2  

สวนท่ี 2 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา      9  
2.1 ปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจ/อัตลักษณ/เอกลักษณ/อ่ืนๆ    9  
2.2 จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดนเดน (ผลงาน/รางวัล)  10  
2.3 กลยุทธ และมาตรการ ของสถานศึกษา ปปจจุบัน    1 1 
2.4 สรุปแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ     18   
2.5 ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานท่ี     34 
2.6 แผนภูมิโครงสรางการบริหาร ของสถานศึกษา     41  
2.7 ขอมูลบุคลากร ของสถานศึกษา      37  

     2.8 ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา     42 
สวนท่ี 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ ป 2559   44  

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558)   44   
3.2 ประมาณการรายรับ-รายจาย ของสถานศึกษา ในป 2559   45 
3.3 สรุปงบหนารายจาย 2559       46 
3.4 งบรายจายตามแผนงานโครงการ      54 
3.5 รายละเอียดโครงการ        59 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายบริการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  วิสัยทัศน 

ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของแรงงาน 
สังคม ระดับประเทศและภูมิภาค 
 

 พันธกิจ  
1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเขาสูสากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางท่ัวถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม  
4. เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือเทคนิคและเทคโนโลยีของ

ประเทศ 
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
7. สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ ม่ันคง และกาวหนาในวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

1.2   ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 

ยุทธศาสตร 
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียน 
2. เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 
3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 

มาตรการ 
1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
2. สรางผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
3. ยกระดับทักษะฝมืออาชีพ 
4. ผลิตและพัฒนากําลังคน 
5. สงเสริมเสนทางอาชีพ 
6. สรางเครือขายและความรวมมือในประเทศ 
7. สรางเครือขายและความรวมมือในตางประเทศ 
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

โครงการ 
1. สงเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 
3. ลดปญหาการออกกลางคัน 
4. ขยายอาชีวะอําเภอ 
5. จัดตั้งสถานบันการอาชีวศึกษา 
6. วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม 
7. เสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 
8. สงเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเปนฝมือและความเปนเลิศฯ เพ่ือสรางทุนปญญาชาติ  
9. เตรียมความพรอมผูเรียนอาชีวศึกษาแกไขปญหาทะเลาะวิวาท/ทวิภาคีกลุมพิเศษ  
10. เพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา 
11. ปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตรหนาท่ีพลเมือง 
12. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
13. รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
14. สงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูเรียน 
15. อาชีวะพัฒนา 
16. อุดหนุนองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
17. อุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม 
18. อุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพพาณิชยกรรมฯ 
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19. ยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 
20. พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน 
21. อุดหนุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
22. ทุนชางเทคนิคและบัณฑิตนักปฎิบัติ (TTS) 
23. สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 
24. จัดศูนยฝกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน  
25. พัฒนาการศึกษา จชต. 
26. ขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
27. การจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิภาคี) 
28. อุดหนุนโครงการทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังกล 
29. อุดหนุนการหารายไดระหวางเรียน 
30. อุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาแกไขปญหาความยากจนในชนบท 
31. สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
32. อุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น 
33. อุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
34. เพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาตอบสนองภาครัฐการผลิตและ

บริการในสาขาท่ีเปนความตองการของประเทศ 
35. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทวิภาคี 
36. โรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียลราชอาณาจักกัมพูชา 
37. เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
38. ความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไทย  
39. อุดหนุนบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ 
40. ความรวมมือในการฝกงานนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในตางประเทศ  
41. อาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
42. อุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีพ 
43. สรางคานิยมอาชีวศึกษา 
44. เรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
45. เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
46. ผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
47. จัดหาบุคลากรสนับสนุน คืนครูใหนักเรียน 
48. สงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองคความรู 
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นโยบาย ยุทธศาสตร ท่ีเกี่ยวของ 
นโยบายรัฐบาล  11  ดาน คือ 

1. การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
2. การรักษาความม่ันคงของประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  
4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม 
9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 
นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

1. จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพ
การเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมลา และพัฒนากําลังคนใหเปนท่ี
ตองการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

2. ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูยืมเงิน
เพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชน
และประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัด
ใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง 

3. ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ัวไปมี
โอกาสรวมจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
ศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและ
คลองตัวข้ึน 

4. พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะใหม
ท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน
ท้ังในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเก่ียวของท้ังในและนอกโรงเรียน 
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5. สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสรางแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะ
ในทองถ่ินท่ีมีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครูเนน
ครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการ
สอน เพ่ือเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 

7. ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนา
บทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 

8. อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน 
รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและ
ความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลคํ่าทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 

9. สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรม
สากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพ่ือเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรม ของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 

10. ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปดพ้ืนท่ีสาธารณะ
ใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555- 2559) มี
แนวคิดท่ีมีความตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 – 10 โดยยังคงยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ” รวมท้ัง “สรางสมดุลการ
พัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกระดับเพ่ือใหการพัฒนาและ
บริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมและการเมือง โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความ
สมดุลระหวางมิติทําวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการ
แขงขันในเวทีโลก ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับเมือง เตรียม  “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ ท้ังนี้ การ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตาง ๆ ดวยความรอบคอบ 
เปนไปตามลําดับข้ันตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมท้ังเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน 
“คุณธรรม และจริยธรรม ” ในการปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวย  “ความเพียร” จะเปนภูมิคุมกันท่ีดีให
พรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับปจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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วิสัยทัศนในชวง พ.ศ.2555-2559 “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาคเปน
ธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง” ประกอบดวย 4 พันธกิจ คือ 

1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ไดรับการคุมครอง
ทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอ
ภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค
และภูมิปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
 

แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 
1) ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.

2552-2559) 
การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ยึดทางสายกลางอยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รูจักพอประมาณ อยางมีเหตุผล มีความรอบ
รูเทาทันโลก เพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองครวมท่ี
ยึด “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาและสรางการพัฒนาอยูมี “ดุลยภาพ ” ท้ังดานเศรษฐกิจสังคม 
การเมือง และสิ่งแวดลอม เปนแผนท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ 
รวมท้ังเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาดานตาง ๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนตน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

2) เจตนารมณของแผน 
แผนการศึกษาแหงชาติมีเจตนารมณเพ่ือมุง ( 1) พัฒนาชีวิตใหเปน “มนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังทาง

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีมีความเขมแข็งและมีดุลยภาพ ใน 3 ดานคือ 
เปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน 

3) วัตถุประสงคของแผน 
เพ่ือใหบรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง  (พ.ศ. 

2552-2559) จึงกําหนดวัตถุประสงคของแผนฯ ท่ีสําคัญ 3 ประการ ดังนี้  
1) พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพ่ือเปนฐานหลักของการพัฒนา 
2) เพ่ือสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 
3) เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรม 

ภูมิปญญา และการเรียนรู 



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 – 2558 
 วิสัยทัศน  จัดการศึกษาไทยโดย “ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง” มุงกระจายโอกาสทางการศึกษาอยาง
เทาเทียมท้ังในเมืองและชนบท พรอมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับทุกคน การศึกษาจะนําไปสูการสราง
ความเขมแข็งของประชาชน ประชาชนท่ีเขมแข็งและมีความรูคือทุนท่ีมีพลังในการตอสูกับความยากจน  
 พันธกิจ  

1) จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับเด็ก เย าวชน ผูพิก าร และผูดอยโอก าสทุกคน เพ่ือใหเท า
เทียมกันทุกแหงไมวาในเมืองหรือชนบท ไมวาจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ตั้งแตปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษ าปท่ี 6
และเทียบเทา 

2) พัฒนานักศึกษาไทยใหเปนมืออาชีพ เปนพลเมืองโลกท่ีทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มี
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได และอยูรวมกันเปนสังคมท่ีวางอยูบนฐานความรู ตั้งแตชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ข้ึนไป โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุงเนนเปาหมายหลัก คือ นักเรียน
เปนศูนยกลาง 

2. สรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียม  
3. ปฏิรูปครู เพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง 
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกอาชีพใหสอดคลองกับ

ตลาดแรงงาน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
5. การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 
6. สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาชาติ 
7. การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน  

 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
1. ยุทธศาสตรการฟนฟูความเชื่อม่ันและเรงรัดวางรากฐานท่ีดีของประเทศ 
2. ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงรัฐ 
3. ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
4. ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
7. ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
8. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
9. รายการคาดําเนินการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร/ แผนงาน การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
ท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4 ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1.1 สงเสริมการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ ในดานคุณภาพครู หลักสูตร หองเรียน และ

การใชเทคโนโลยีดานการศึกษา รวมท้ังบูรณาการนโยบายการศึกษาในแตละระดับ เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการจัด
การศึกษาตั้งแตวัยเด็กจนมีความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 

1.2 สรางวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ใหคนทุกกลุมวัยควบคูกับการพัฒนา
แหลงเรียนรูในทุกประเภทและในระดับพ้ืนท่ี สงเสริมการรักการอาน เพ่ิมทักษะการใชภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ 

1.3 พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับใหมีความรูทางวิชาการ และความฉลาดทางอารมณ 
เรียนรูและภูมิใจในประวัติศาสตรไทย ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเปนพลเมืองท่ีดี ตระหนักในสิทธิ หนาท่ี ความเสมอภาค การทําประโยชนตอสังคม มีจิตอาสา และ
จิตสํานึกท่ีดีผานกระบวนการอบรมเยาวชนท่ีเหมาะสมกับวัย 

1.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริมใหเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห และแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

1.5 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงกับกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย สอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

1.6 พัฒนาครูใหมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเปนครู สนับสนุนการผลิตบุคลากร
ทางการศึกษาในสาขาขาดแคลน 

1.7 เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางเทาเทียม เสริมสรางโอกาส
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการผลิตและเผยแพรสื่อท่ี
ปลอดภัยและสรางสรรค 

1.8 สนับสนุนการดําเนินภารกิจพ้ืนฐานของหนวยงาน 
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.1 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ถึง

มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยไมเสียคาใชจาย 
2.2   สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหนวยงาน 

3. แผนงานพัฒนาดานสาธารณสุข 
4. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
5. แผนงานดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูดอยโอกาส 
6. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองครองแรงงาน 
8. แผนงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 
9. แผนงานปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพยติด 
10. แผนงานอนุรักษสงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
11. แผนงานสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
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สวนที่ 2 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
2.1 ปรัชญา  วิสัยทัศน พันธกิจ 

ปรัชญา 
  ทักษะเยี่ยม เปยมความรู  เชิดชูคุณธรรม ผูนําวิชาชีพ 
 วิสัยทัศน 
  ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาผูเรียนระดับ ปวช.,ปวส. และระยะสั้นอยางมีคุณภาพ 

2. พัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

มาตรฐานอาชีพกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาครูบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานการจัดการเรียนรู 

4. พัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

5. สงเสริมความรวมมือกับองคกร หนวยงานภาครัฐและเอกชน อ่ืนๆ 

6. สงเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 

7. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเอ้ือตอการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

8. บริหารจัดการสถานศึกษาดวยหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9. บูรณาการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับนโยบายตางๆ 

ตนไมประจําสถานศึกษา   สีประจําสถานศึกษา 
     ตนราชพฤกษ        สีมวง-เหลือง 
 
คําขวัญวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
       SIPOTEC กาวล้ํานําอาชีพ 
 
อัตลักษณ     เอกลักษณ 
     บริการวิชาชีพสูชุมชน    แหลงเรียนรูวิชาชีพ 
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2.2  จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน 
จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา 
1. ปฎิรูปการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพกําลังคนดานวิชาชีพทุกระดับไดมาตรฐาน  
2. เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางท่ัวถึง 
3. สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน  
4. สนับสนุนการวิจัยพัฒนา ถายทอดองคความรูเพ่ือพัฒนาอาชีพของชุมชนและสังคม  

 
ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
ผลงานดีเดนดานวิชาการ 
 พ.ศ.2534  สถานศึกษาเรงรัด พัฒนาดีเดน ของอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทสารพัด
ชางและการอาชีพ ประจําปการศึกษา 2534 
 พ.ศ.2538  สถานศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ (ขนาดใหญ) ประจําป
การศึกษา 2538 
 พ.ศ.2542  สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษาป  พุทธศักราช 
2542 
 พ.ศ.2543  สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินสถานศึกษา กรมอาชีวศึกษา ปพุทธศักราช 2543 
 พ.ศ.2549  รางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม ดานสื่อและเทคโนโลยีทางวิชาการจาก
คุรุสภา 
 พ.ศ.2550  สถานศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน หลักสูตรระยะสั้น (ขนาดใหญ) 
 พ.ศ.2550  สถานศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา (ขนาดกลาง) 
 พ.ศ. 2552  สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูในสถานศึกษา 
 พ.ศ. 2552  ไดรับโลรางวัลวิชาเดนการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พ.ศ.2552 สถานศึกษา ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมโครงการสิ่งประดิษฐพลังงานทางเลือก 
(ระดับอุดมศึกษา) การประชุมและนิทรรศการวิทยาศาสตรพลังงานทางเลือกนานาชาติ  
 พ.ศ.2552 รวมจัดกิจกรรมการกะเทาะเมล็ดมะมวงหิมพานตรวมกับสํานักงานโครงการสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาดประจําป  ณ  สวนอัมพร 
 พ.ศ.2553  ไดรับรางวัลสงเสริมนวัตกรรมการสูบน้ําโดยใชเทคโนโลยีแบบพอเพียงแกโรงเรียน,ตํารวจ
ตระเวนชายแดน  , เฉลิมพระเกียรติ  บานโรงเลื่อย  อ.ระหานทราย  จ.บุรีรัมย พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

พ.ศ.2553  รวมกิจกรรมงานสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี 

พ.ศ.2557  ไดเขารวมโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี  ประจําปงบประมาณ  2557  
พ.ศ.2557  ไดเขารวมเปนคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ  ครั้งท่ี  30 (ศรีสะเกษ

เกมส) 
พ.ศ.2557  ไดเขารวมจัดนิทรรศการในงานเปดบาน  อบจ.  เปดโลกการศึกษา  2557  (Open 

House  PAO  Sisaket  2014) 
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2.3 กลยุทธและมาตรการ ของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนาผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระยะส้ันใหมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ 

ปวส.  
เปาประสงค  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรรอยละ 80 
 มาตรการท่ี 1.1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

1) โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา 
มาตรการท่ี 1.2 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการหนวยงานองคกรตางๆ  
1) โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน 
2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 
3) โครงการนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
4) โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานสถานศึกษา

หรือผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 
5) โครงการชางเชื่อมมืออาชีพ 
6) โครงการบริการวิชาชีพและเทคโนโลยีแกชุมชน 
7) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
8) โครงการพัฒนาผูเรียนชางไฟฟา 

มาตรการท่ี 1.3 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
1) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
2) โครงการสอบวัดผลและประเมินผลประจําภาคเรียน 
3) โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือทางวิชาชีพ 
4) โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
5) โครงการทดสอบมาตรฐานการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรการท่ี 1.4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาดาน V-Net 

1) โครงการทดสอบการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
2) โครงการติวเพ่ือพัฒนาศักยภาพเตรียมความพรอมทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
มาตรการท่ี 1.5 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีผลการเรียนกลุมภาษาตางประเทศสูงข้ึน 

1) โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย 
2) โครงการสงเสริมทักษะภาษาตางประเทศ 
3) โครงการตอบปญหาทางวิชาการ 

มาตรการท่ี 1.6 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมพ่ึงประสงค 
1) โครงการแผนพัฒนาคนดี 
2) โครงการแผนพัฒนาคนเกง 
3) โครงการพัฒนาลูกเสือ 
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4) โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาทหาร 
5) โครงการบริจาคโลหิต 
6) โครงการใหคําปรึกษาดานสุขภาพอนามัยประจําป 
7) โครงการทําประกันอุบัติเหตุ 
8) โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ดานในสถานศึกษา 
9) โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา 
10) โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม 
11) โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ 

มาตรการท่ี 1.7 สงเสริมใหผูเรียนมีพ้ืนฐานและแนวทางการประกอบอาชีพ 
1) โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 
2) โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา 
3) โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญมาถายทอดความรูและประสบการณ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมปริมาณผูเรียนและพัฒนาคุณภาพผูเรียนระยะสั้น 
เปาประสงค  เพ่ิมปริมาณผูเรียนระยะสั้นรอยละ 20 และจบการศึกษาตามหลักสูตรรอยละ 80 
 มาตรการท่ี 2.1 ขยายโอกาสการเขาถึงการเรียนระยะสั้น  

1) โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
2) โครงการจัดการศึกษาระดับทวิภาคีดวยวิธีเทียบโอนความรูและประสบการณ

งานอาชีพ 
3) โครงการทายาททวิศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3  เพ่ิมปริมาณผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. 
เปาประสงค  ผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 
 มาตรการท่ี 3.1 ขยายโอกาสการเขาถึงการเรียนสายวิชาชีพในระดับ ปวช. และ ปวส. 

1) โครงการแนะแนวศึกษาตอ 
2) โครงการเปดบานราชพฤกษ Open house 2015 
3) โครงการระดมทุนการศึกษา 

มาตรการท่ี 3.2 ประชาสัมพันธปรับเปลี่ยนภาพลักษณสถานศึกษา 
1) โครงการอาชีวะบริการ 
2) โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนนักศึกษา 
3) โครงการอาชีวะบริการอาสาพัฒนาซอมสรางเพ่ือชุมชน 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาหลักสูตร ส่ือการสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาหลักสูตร ปวช.ปวส. และ ระยะสั้น ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย

และสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เปาประสงค  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ียืดหยุน รองรับการเปลี่ยนแปลงของแนวโนมทางการศึกษา

และการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียน 
 มาตรการท่ี 4.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. และระยะสั้น  

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ 
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มาตรการท่ี 4.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเปนหลักสูตรใหมมีความเหมาะสมกับทองถ่ิน
และผูเรียนในทุกระดับ  

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี 
ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายเพียงพอทันยุคทันสมัยเหมาะสม

กับผูเรียน 
เปาประสงค  ครูผูสอนมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชารอยละ 100 
 มาตรการท่ี 5.1 สงเสริมครูผูสอนใหมีการจัดทําและพัฒนาสื่อ  

1) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 
2)    โครงการพัฒนาสื่อการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร 
3)  โครงการจัดทําหองสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร 
4)  โครงการจัดทําสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยสาขาวิชาบัญชี 

 มาตรการท่ี 5.2 สนับสนุนครูผูสอนท่ีมีผลงานเปนแบบอยาง  
1) โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
2) โครงการเชิดชูเกียรติครูท่ีผลงานดานการจัดทําสื่อ 

ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีเก่ียวของ
และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

เปาประสงค  ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลอยางมีคุณภาพ รอยละ 80 
 มาตรการท่ี 6.1 สงเสริมใหครูผูสอนไดจัดทําแผนการสอนทุกรายวิชา  

1) โครงการการเขียนแผนและการจัดทําแผนการสอน 
มาตรการท่ี 6.2 สงเสริมใหครูผูสอนไดมีการวัดผลประเมินผลท่ีถูกตองตามมาตรฐานการวัด

และประเมินผล  
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

มาตรการท่ี 6.3 สงเสริมใหมีการนิเทศการเรียนการสอนและการควบคุมชั้นเรียน 
1) โครงการนิเทศติดตามการสอนภายในและภายนอกสถานศึกษา 

มาตรการท่ี 6.4 ยกยองเชิดชูเกียรติครูผูสอนท่ีสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
ควบคุมชั้นเรียนเปนแบบอยาง 

1) โครงการประกวดแผนการสอนและการใชแผนการสอนดีเดน 
2) โครงการสรรหาครูตนแบบ “ครูดีท่ีศิษยรัก” 

พันธกิจท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถมีศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

ยุทธศาสตรท่ี 7  พัฒนาครู บุคลากร อยางครอบคลุมรอบดาน 
เปาประสงค  ครูบุคลากร ผูบริหาร มีความรูความสามารถมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี รอย

ละ 80 
 มาตรการท่ี 7.1 สงเสริมบุคลากร ผูบริหาร ใหมีโอกาสพัฒนาตนเองตามภารกิจหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมายหรือความถนัดหรือความสนใจ  
1) โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของครูบุคลากร 
2) โครงการพัฒนาคุณภาพครูแนะแนว 
3) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
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มาตรการท่ี 7.2 สงเสริมครู ผูบริหาร ใหมีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพมีคุณธรรม
จริยธรรม  

1) โครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
2) โครงการสรรหาบุคลากรตนแบบคุณธรรมจริยธรรมดีเดน 

พันธกิจท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรท่ี 8  พัฒนาสภาพแวดลอมปรับปรุงภูมิทัศนภายในสานศึกษา 
เปาประสงค  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  มีสภาพแวดลอม  ภูมิทัศน  อาคารสถานท่ี ท่ีสวยงาม

รมรื่น มีวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุนพอเพียง 
 มาตรการท่ี 8.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในสถานศึกษาอยางถ่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยฯ 
มาตรการท่ี 8.2 ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนหองเรียนแหลงเรียนรู อาคารสถานท่ีใหทันสมัย 

สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ 
1) โครงการปรับปรุงหองอุทยานโครงงาน สิ่งประดิษฐชางอิเล็กทรอนิกส 
2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหองปฎิบัติการคอมพิวเตอร 
3) โครงกรปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑหองพิมพดีด 
4) โครงการพัฒนาปรับปรุงซอมแซมหองเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร 
5) โครงการซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 
6) โครงการซอมครุภัณฑเทคนิคพ้ืนฐาน 
7) โครงการพัฒนาสาขาวิชาชางไฟฟา 
8) โครงการซอมครุภัณฑระยะสั้น 
9) โครงการซอมจักรอุตสาหกรรมผาและเครื่องแตงกาย 
10) โครงการปรับปรุงหองเรียนชางเชื่อมโลหะ 

มาตรการท่ี 8.3 ปรับปรุงพัฒนาจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ สถานศึกษา 

1) โครงการจัดซ้ือวัดสุสํานักงานฝายบริหารทรัพยากร 
2) โครงการจัดซ้ือวัดสุสํานักงานฝายวิชาการ 
3) โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานฝายแผนงานและความรวมมือ 
4) โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
5) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
6) โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน 
7) โครงการจัดซ้ือแอนตี้ไวรัสและเครื่องสํารองไฟสําหรับคอมพิวเตอร  
8) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑงานทะเบียน 
9) โครงการพัฒนาบริการระบบเสียงและภายใน 
10) โครงการจัดซ้ือวารสารและหนังสือพิมพ 
11) โครงการจัดซ้ือหนังสือเพ่ือพัฒนาหองสมุด 
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มาตรการท่ี 8.4 สรางจิตสํานึกในการรวมกันทํานุบํารุงรักษา ดูแลอาคารสถานท่ี แหลง
เรียนรูและครุภัณฑท่ีเปนสมบัติสวนรวม 

1) โครงการซอมแซมเครื่องกรองน้ํา 
2) โครงการซอมแซมโรงอาหาร 
3) โครงการปรับปรุงหองพยาบาล 
4) โครงการปรับปรุงหอง E-LEARNING 
5) โครงการซอมบํารุงและปรับปรุงหองอินเตอรเน็ต 
6) โครงการบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑ 

พันธกิจท่ี 5 สงเสริมความรวมมือกับองคกรหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ยุทธศาสตรท่ี 9  จัดทํา MOU กับองคกรหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
เปาประสงค  จัดทํา MOU กับหนวยงานหรือองคกรตางๆ เพ่ิมรอยละ 20 
 มาตรการท่ี 9.1 จัดทํา MOU กับองคกรหนวยงานตางๆ 

1) โครงการจัดทําบันทึกความรวมมือสถานประกอบการ (MOU) 
ยุทธศาสตรท่ี 10  สงเสริมความรวมมือกับผูปกครองชุมชน 
เปาประสงค  จัดทําเครือขายผูปกครองชุมชน 1 เครือขาย 
 มาตรการท่ี 10.1 จัดทําหรือสรางเครือขายกับผูปกครองชุมชน 

1) โครงการประชุมผูปกครองและเครือขายปกครอง 
มาตรการท่ี 10.2 พัฒนาระบบเครือขายผูปกครองใหมีประสิทธิภาพ 

1) โครงการพัฒนาการประสานงานเครือขายผูปกครองโดยระบบ SMS 
พันธกิจท่ี 6 สงเสริมและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย 
ยุทธศาสตรท่ี 11  สงเสริมใหครู บุคลากรและผูเรียนไดคิดคนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ

งานวิจัย 
เปาประสงค  ครู บุคลากรและผูเรียนมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและงานวิจัยท่ีเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 
 มาตรการท่ี 11.1 สงเสริมสิ่งประดิษฐของครู บุคลากรและผูเรียน 

1) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐคนรุนใหม 
มาตรการท่ี 11.2 สงเสริมใหครูผูสอนไดทําวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา 

1) โครงการสงเสริมการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
2) โครงการสงเสริมสนับสนุน การจัดทําโครงการ การทําวิจัยในชั้นเรียน แบบ

บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) โครงการประกวดนวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐของครู 

 
พันธกิจท่ี 7 พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเอ้ือตอการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ

สอน 
ยุทธศาสตรท่ี 12  นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการ

จัดการเรียนการสอน 
เปาประสงค  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ครู บุคลากรและ

ผูเรียนไดใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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 มาตรการท่ี 12.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกัน 
2) โครงการติดตามคุณภาพงานประกัน เพ่ือพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ

ภายใน 
มาตรการท่ี 12.2 สงเสริมใหครู บุคลากร ผูบริหารและผูเรียนไดเขาถึงสารสนเทศของ

สถานศึกษาอยางท่ัวถึง 
1) โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายใน วช.ศก 
2) โครงการปรับปรุงและรายงานศูนยขอมูล 

พันธกิจท่ี 8 บริหารจัดการสถานศึกษาดวยหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี 13  บริหารจัดการศึกษาดวยหลักธรรมมาภิบาล 
เปาประสงค  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษมีการบริหารจัดการสถานศึกษาดวยความสุจริตโปรงใส มี

ประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 
 มาตรการท่ี 13.1 พัฒนาครู ผูบริหารท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบปฎิบัติ 
1) โครงการอบรมความรูการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
2) โครงการอบรมความรูระเบียบการเงิน บัญชี พัสดุ 

มาตรการท่ี 13.2 เฝาระวังการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 
1) โครงการประชุมชี้แจงการบริหารความเสียงในสถานศึกษา 
2) โครงการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ยุทธศาสตรท่ี 14  สงเสริมความรวมมือกับคณะกรรมการวิทยาลัย 
เปาประสงค  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษมีคณะกรรมการวิทยาลัยท่ีพรอมใหความรวมมือ สงเสริม 

เสียสละรวมกันบริหารสถานศึกษา 
 มาตรการท่ี 14.1 แตงตั้งและคัดเลือกกรรมการวิทยาลัยท่ีมีความเหมาะสม 

1) โครงการสรรหาและแตงตั้งกรรมการวิทยาลัยตามวาระ 
มาตรการท่ี 14.2 สงเสริมใหคณะกรรมการวิทยาลัยมีบทบาทในการชวยบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
1) โครงการจัดทําแผนปฎิบัติราชการประจําป 
2) โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยประจําภาคเรียน 

ยุทธศาสตรท่ี 15  บริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เปาประสงค  ครูบุคลากรเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาบูรณาการใชกับการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

 มาตรการท่ี 15.1 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา 
1) โครงการจัดทําแผนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2) โครงการอบรมความรูและศึกษาดูงานตนแบบสถานศึกษาพอเพียง  
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มาตรการท่ี 15.2 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน 
1) โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรการท่ี 15.3 สนับสนุนใหครูบุคลากร ผูบริหาร ผูเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
1) โครงการสรรหาครูตนแบบ “ครูดีวิธีพอเพียง” 

พันธกิจท่ี 9 บูรณาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายระดับตางๆ 
ยุทธศาสตรท่ี 16  ดําเนินการตามนโยบายขององคกรและหนวยงาน 
เปาประสงค  ดําเนินงานตอบสนองตอภารกิจและนโยบายสําคัญขององคกรและหนวยงานภายนอก

ไดทุกนโยบาย 
 มาตรการท่ี 16.1 นโยบายของรัฐ 

1) โครงการสงเสริมนโยบายขยายการศึกษาอาชีวศึกษาตอบสนองความตองการ
ของประเทศ 

2) โครงการเสริมสรางคานิยม 12 ประการ 
มาตรการท่ี 16.2 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

1) โครงการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา 
2) โครงการสงเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

มาตรการท่ี 16.3 นโยบายจากหนวยงานอ่ืนๆ 
1) โครงการเขตปลอดสุราของสถานศึกษา 
2) โครงการจัดทํากระทงในประเพณีลอยกระทงประจําป  
3) โครงการจัดทํากิจกรรมบริการรวมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

มาตรการท่ี 16.4 นโยบายจังหวัดศรีสะเกษ 
1) โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี/อําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี 
2) โครงการจัดกิจกรรมสําคัญรวมกับ จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตรท่ี 17  ดําเนินการตามนโยบายสําคัญของ สอศ. 
เปาประสงค  ดําเนินงานโครงการหรือภารกิจตามนโยบายตนสังกัดไดครบทุกนโยบาย และภารกิจ

บรรลุเปาหมาย 
 มาตรการท่ี 17.1 ดําเนินโครงการหรือภารกิจของ สอศ. ท่ีไดรับมอบหมาย 

1) โครงการหารายไดระหวางเรียน 
2) โครงการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีพอิสระ 
3) โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน 
4) โครงการลดปญหาการออกกลางคัน 
5) โครงการมาตรการการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้น 
6) โครงการอาชีวะอาสาชวยเหลือผูประสบภัย 
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2.4  สรุปแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2559 

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
 

พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนาผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระยะสั้นใหมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 
 เปาประสงค  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรรอยละ 80  
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

1.1 พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  

1) โครงการจัดซื้อวัดสุการศึกษา 
 

1,500,000 วัสดุฝกตรงตามใบงานและ 
แผนการสอน 

70 สาขางานตางๆ 
งานพัสดุ 

วิชาการ 
บริหารทรัพย 

สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

1.2 พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนให
คลอดคลองกับความ
ตองการของสถาน
ประกอบการ
หนวยงานองคกรตางๆ 

1) โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน 20,000 นักศึกษาไดรับการนิเทศ 80 ทวิภาคี วิชาการ สอศ,สมศ  
2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 10,000 นักศึกษาเขาใจกระบวนการฝก

ประสบการณ 
80 ทวิภาคี วิชาการ สอศ,สมศ 

ประกันคุณภาพ 
 

3) โครงนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

5,000 นักศึกษาผานการฝกงาน 90 ทวิภาคี/ชางเช่ือม วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

4) โครงการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หนวยงานสถานศึกษาหรือ
ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 

1,000 ความพึงพอใจของนายจางหรือ
สถานประกอบการ 

80 แนะแนว พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

5) โครงการชางเช่ือมมืออาชีพ 5,000 นักศึกษาสาขางานเช่ือมพึงพอใจ 80 ชางเช่ือม วิชาการ สอศ,สมศ  
6) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 50,000 นักศึกษามีความรูเพ่ิมข้ึน 80 กิจกรรมฯ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
7) โครงการพัฒนาผูเรียนชางไฟฟา 10,000 นักศึกษาสาขางานไฟฟากําลังมี

คุณลักษณะพึงประสงค 
80 ชางไฟฟา วิชาการ สอศ,สมศ 

ประกันคุณภาพ 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

1.3 พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 5,000 ผูเรียนผานมาตรฐาน 80 วัดผล วิชาการ สอศ,สมศ  
2) โครงการสอบวัดผลและประเมินผลประจํา
ภาคเรียน 

10,000 ผูเรียนผานเกณฑการวัดผล 80 วัดผล วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

        
        
        

1.4 พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตามแนว
ทางการทดสอบทาง
การศึกษาดาน V-NET 

1) โครงการทดสอบการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

10,000 นักศึกษา ปวช. และ ปวส. เขารับ
การทดสอบ 

80 วัดผล วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการติวเพ่ือพัฒนาศักยภาพเตรียมความ
พรอมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

5,000 นักศึกษาผานเกณฑ V-NET 
ระดับชาติ 

50 วัดผล วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

1.5 พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหมีผลการ
เรียนกลุมภาษาและ
ภาษาตางประเทศ
สูงข้ึน 

1) โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย 2,500 นักศึกษามีทักษะการใชภาษาไทย 80 หมวดทักษะชีวิต วิชาการ สอศ,สมศ  

2) โครงการสงเสริมทักษะภาษาตางประเทศ 5,000 นักศึกษามีทักษะการใชภาษาอังกฤษ 50 หมวดทักษะชีวิต วิชาการ สอศ,สมศ  

3) โครงการตอบปญหาทางวิชาการ 2,500 นักศึกษาท่ีเขารวมตอบปญหา
วิชาการไดระดับคะแนนเกินครึ่ง 

50 หมวดทักษะชีวิต วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

1.6 พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพจริยธรรมและ
คานิยมท่ีพึงประสงค 
 
 
 
 
 

1) โครงการแผนพัฒนาคนดี 315,248 จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
2) โครงการแผนพัฒนาคนเกง 82,000 จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
3) โครงการพัฒนาลูกเสือ 50,000 ลูกเสือผานการประเมินผล 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
4) โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาทหาร 3,000 นักศึกษาวิชาทหารผานเกณฑ 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

5) โครงการบริจาคโลหิต - จํานวนนักศึกษาท่ีเขาบริจาคโลหิต 25 สวัสดิการ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
6) โครงการใหคําปรึกษาดานสุขภาพอนามัย
ประจําป 

- นักศึกษาท่ีเขารับบริการมีความพึง
พอใจ 

80 สวัสดิการ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

7) โครงการทําประกันอุบัติเหตุ - นักศึกษาไดรับการประกันอุบัติเหต ุ 100 สวัสดิการ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

1.6 พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพจริยธรรมและ
คานิยมท่ีพึงประสงค 
 

8) โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ดานใน
สถานศึกษา 

5,000 ความเสี่ยงท้ัง 5 ดาน ลดลง 50 ปกครอง พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

9) โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา 10,000 นักศึกษาเขารับการตรวจ 50 ปกครอง พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
10) โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม 5,000 นักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศ 80 แนะแนว พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
11) โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ 10,000 ไดเวชภัณฑตามความตองการ 80 สวัสดิการ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

1.7 สงเสริมใหผูเรียน
มีพ้ืนฐานและแนว
ทางการประกอบ
อาชีพ 

1) โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 2,000 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีติดตามได 80 แนะแนว พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

2) โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา 5,000 ผูสําเร็จการศึกษาเขารวมโครงการ 80 แนะแนว พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

3) โครงการจัดหาผูเช่ียวชาญมาถายทอดความรู
และประสบการณ 

30,000 ทุกสาขาวิชามีการเชิญผูเช่ียวชาญ
มาอบรมนักศึกษา 

80 ผา/คธ/ชย/บช วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมปริมาณผูเรียนและพัฒนาคุณภาพผูเรียนระยะสั้น 
เปาประสงค  เพ่ิมปริมาณผูเรียนระยะสั้นรอยละ 20 และจบการศึกษาตามหลักสูตรรอยละ 80 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 

หรือรองรับ 
หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

2.1 ขยายโอกาสการ
เขาถึงการเรียนระยะ
สั้น 

1) โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

5,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 ระยะสั้น วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีดวยวิธี
เทียบโอนความรูและประสบการณงานอาชีพ 

10,000 จํานวนผูเรียนเทียบโอน 100 (คน) หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

3) โครงการทายาททวิภาค ี 2,500 จํานวนผูเรียนแกนมัธยม +20% ทวิศึกษา วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  เพ่ิมปริมาณผูเรียนระดับ ปวช.และ ปวส. 
เปาประสงค  ผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

3.1 ขยายโอกาสการ
เขาถึงการเรียนสาย
วิชาชีพในระดับ ปวช. 
และ ปวส. 

1) โครงการแนะแนวศึกษาตอ 30,000 จํานวนโรงเรียนท่ีออกแนะแนว 90 แนะแนว พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

2) โครงการเปดบานราชพฤกษ Open house 
2015 

150,000 จํานวนผูเรียนใหมเพ่ิมข้ึน 20 แนะแนว พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

3) โครงการระดมทุนการศึกษา - จํานวนทุนเพ่ิมข้ึนจากปกอน 20 แนะแนว พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

3.2 ประชาสัมพันธ
ปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ
สถานศึกษา 

1) โครงการอาชีวะบริการ 10,000 จํานวนครั้งของการออกใหบริการ 50 โครงการพิเศษ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
2) โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียน
นักศึกษา 

10,000 จํานวนแผนพับ 
จํานวน Spot 

2,000 
5 แผน 

ประชาสัมพันธ บริหารทรัพย สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

3) โครงการอาชีวะบริการอาสาพัฒนาซอมสราง
เพ่ือชุมชน 

955,000 จํานวนผูรับบริการ 500 คน โครงการพิเศษ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาหลักสูตร ปวช.ปวส. และ ระยะสั้น ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เปาประสงค  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ียืดหยุน รองรับการเปลี่ยนแปลงของแนวโนมทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียน 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

4.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ปวช. 
และปวส.และระยะสั้น 

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ 

10,000 จํานวนหลักสูตรท่ีพัฒนา 2 ระยะสั้น วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ 10,000 จํานวนหลักสูตรท่ีพัฒนา 2 หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ  

4.2 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเปน
หลักสูตรใหมมีความ
เหมาะสมกับทองถ่ิน
และผูเรียนในทุกระดับ 

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาค ี 10,000 จํานวนหลักสูตรท่ีพัฒนา 1 หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายเพียงพอทันยุคทันสมัยเหมาะสมกับผูเรียน 
เปาประสงค  ครูผูสอนมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชารอยละ 100 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

5.1 สงเสริมครูผูสอน
ใหมีการจัดทําและ
พัฒนาสื่อ 

1) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 

5,000 จํานวนสื่อท่ีไดรับการพัฒนา 5 ช้ิน สาขางานผา วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการพัฒนาสื่อการสอนสาขาวิชา
คอมพิวเตอร 

5,000 สื่อการสอนครบทุกรายวิชา 100% สาขางาน
คอมพิวเตอร 

วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

3) โครงการจัดทําหองสื่อการเรียนการสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

20,000 จํานวนหองสื่อ 1 หอง สาขางาน
คอมพิวเตอร 

วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

4) โครงการทําสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย
สาขาวิชาบัญชี 

5,000 จํานวนสื่อท่ีทันสมัย 5 ช้ิน สาขางานบัญชี  สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

5.2 สนับสนุน
ครูผูสอนท่ีมีผลงาน
เปนแบบอยาง 

1) โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 10,000 ครูผูสอนเขารับการอบรม 80% สื่อการเรียน วิชาการ สอศ,สมศ  
2) โครงการเชิดชูเกียรติครูท่ีผลงานดานการจัด
สื่อ 

5,000 ครูผูสอนมีผลงานการจัดทําสื่อดีเดน 5 คน สื่อการเรียน วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีเก่ียวของและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
เปาประสงค  ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลอยางมีคุณภาพ รอยละ 80 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 

 
ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 

หรือรองรับ 
หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

6.1 สงเสริมให
ครูผูสอนไดจัดทํา
แผนการสอนทุก
รายวิชา 

1.) โครงการเขียนแผนและการจัดทําแผนการ
สอน 

5,000 ครูมีแผนการสอบครบทุกรายวิชา 100% หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

6.2 สงเสริมให
ครูผูสอนไดมีการ
วัดผลประเมินผลท่ี
ถูกตองตามมาตรฐาน
การวัดและประเมินผล 

1.) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง 

5,000 จํานวนครูท่ีเขารับการอบรมการ
วัดผล 

80% วัดผล วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

6.3 สงเสริมใหมีการ
นิเทศการเรียนการ
สอนและการควบคุม
ช้ันเรียน 

1.) โครงการนิเทศติดตามการสอนภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

5,000 ครูผูสอนไดรับการนิเทศอยางนอย 1 
ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน 

80% ทวิภาคี วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

6.4 ยกยองเชิดชู
เกียรติครูผูสอนท่ี
สามารถจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนและควบคุมช้ัน
เรียนเปนแบบอยาง 

1.) โครงการประกวดแผนการสอนและการใช
แผนการสอนดีเดน 

2,500 จํานวนแผนการสอนดีเดน 25% หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

1.) โครงการสรรหาครูตนแบบ “ครูดีท่ีศิษยรัก” 2,500 จํานวนครูตนแบบ 10% หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 
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พันธกิจท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถมีศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ยุทธศาสตรท่ี 7  พัฒนาครู บุคลากร อยางครอบคลุมรอบดาน 
เปาประสงค  ครูบุคลากร ผูบริหาร มีความรูความสามารถมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี รอยละ 80 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 

หรือรองรับ 
หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

7.1 สงเสริมบุคลากร 
ผูบริหาร ใหมีโอกาส
พัฒนาตนเองตาม
ภาระกิจหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายหรือความ
ถนัดหรือความสนใจ 

1) โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

100,000 ไดรับการพัฒนาตรงตามสาขา
วิชาชีพ 

80% บุคลากร บริหารทรัพย สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการพัฒนาคุณภาพครูแนะแนว 5,000 จํานวนครูท่ีไดรับการพัฒนา 50 คน แนะแนว พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

3) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 200,000 ความพึงพอใจของครูท่ีเขารวม
โครงการ 

80% บุคลากร บริหารทรัพย สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

7.2 สงเสริมครู 
ผูบริหาร ใหมีความ
ตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพมี
คุณธรรมจริยธรรม 

1) โครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

10,000 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 50 คน งานบริหารท่ัวไป บริหารทรัพย สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการสรรหาบุคลากรตนแบบคุณธรรม
จริยธรรมดีเดน 

5,000 จํานวนบุคลากรตนแบบ 10 คน งานบริหารท่ัวไป 
งานบุคลากร 

บริหารทรัพย สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 
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พันธกิจท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรท่ี 8  พัฒนาสภาพแวดลอมปรับปรุงภูมิทัศนภายในสานศึกษา 

เปาประสงค  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  มีสภาพแวดลอม  ภูมิทัศน  อาคารสถานท่ี ท่ีสวยงามรมรื่น มีวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุนพอเพียง 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 

หรือรองรับ 
หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

8.1 พัฒนา
สภาพแวดลอมและภูมิ
ทัศนภายใน
สถานศึกษาอยาง
ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

1) โครงการปรับปรุงอาคารเรียน หองเรียน 
แหลงเรียนรูและปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
สถานศึกษา 

400,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80% อาคาร บริหารทรัพย สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

8.2 ปรับปรุงพัฒนา
อาคารเรียน หองเรียน
แหลงเรียนรู อาคาร
สถานท่ีใหทันสมัย 
สะอาด ปลอดภัย และ
เพียงพอ 

1) โครงการปรับปรุงหองอุทยานโครงการ 
สิ่งประดิษฐชางอิเล็กทรอนิกส 

10,000 จํานวนหองอุทยาน 1 หอง สาขางาน 
ชางอิเล็กฯ 

วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑหอง
พิมพดีด 

10,000 จํานวนเครื่องท่ีไดรับการซอม 40 เครื่อง สาขางานบัญชี วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

3) โครงการซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 20,000 จํานวนครุภัณฑท่ีไดรับการซอม 50 ช้ิน สาขางาน
คอมพิวเตอร 

วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

4) โครงการซอมครุภัณฑเทคนิคพ้ืนฐาน 20,000 จํานวนครุภัณฑท่ีไดรับการซอม 10 ช้ิน ทค.พ้ืนฐาน วิชาการ สอศ,สมศ  
5) โครงการซอมครุภัณฑระยะสั้น 10,000 จํานวนครุภัณฑท่ีไดรับการซอม 30 ช้ิน ระยะสั้น วิชาการ สอศ,สมศ  
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

8.3 ปรับปรุงพัฒนา
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ 
และส่ิงอํานวยความสะ
ดวดในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร
จัดการ สถานศึกษา 

1) โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานฝายบริหาร
ทรัพยากร 

150,000 ความเพียงพอใจของวัสด ุ 80 พัสด ุ บริหารทรัพย สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานฝายวิชาการ 130,000 ความเพียงพอใจของวัสด ุ 80 หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ  
3) โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานฝายแผนงาน
และความรวมมือ 

100,000 ความเพียงพอใจของวัสด ุ 80 วางแผน 
 

แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

4) โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานฝายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา 

120,000 ความเพียงพอใจของวัสด ุ 80 กิจกรรม 
 

พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

5) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 25,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 ระยะสั้น วิชาการ สอศ,สมศ  
6) โครงการจัดซื้อแอนตี้ไวรัส,เครื่องสํารองไฟ 50,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 ทะเบียน บริหารทรัพย สอศ,สมศ  
10) โครงการจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ 21,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 ศูนยวิทย วิชาการ สอศ,สมศ  

11) โครงการจัดซื้อหนังสือเพ่ือพัฒนาหองสมุด 25,000 ความพึงพอใจของผูใชหองสมุด 80 ศูนยวิทย วิชาการ สอศ,สมศ  

        

        
 -       

8.4 สรางจิตสํานึกใน
การรวมกันทํานุ
บํารุงรักษา ดูแลอาคาร
สถานท่ี แหลงเรียนรู
และครุภัณฑเปนสมบัติ
สวนรวม 

1) โครงการซอมแซมเครื่องกรองนํ้า 20,000 จํานวนเครื่องท่ีซอม 2 เครื่อง สวัสดิการ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
2) โครงการซอมแซมโรงอาหาร 500,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 สวัสดิการ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
3) โครงการปรับปรุงหองพยาบาล 10,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 สวัสดิการ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

4) โครงการซอมบํารุงและปรับปรุงหองบริการ
อินเตอรเน็ตในศูนยวิทยบริการ 

30,000 ความพึงพอใจของผูใชบริการ 80 ศูนยวิทยบริการ วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 
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พันธกิจท่ี 5 สงเสริมความรวมมือกับองคกรหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ยุทธศาสตรท่ี 9  จัดทํา MOU กับองคกรหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
เปาประสงค  จัดทํา MOU กับหนวยงานหรือองคกรตางๆ เพ่ิมรอยละ 20 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 

หรือรองรับ 
หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

9.1 จัดทํา MOU กับ
องคกรหนวยงานตางๆ 

1) โครงการจัดทําบันทึกความรวมมือสถาน
ประกอบการ (MOU) 
 

10,000 จํานวนของสถานประกอบการท่ีรวม
ลงนาม 

+10 ทวิภาคี วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 10  สงเสริมความรวมมือกับผูปกครองชุมชน 
เปาประสงค  จัดทําเครือขายผูปกครองชุมชน 1 เครือขาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

10.1 จัดทําหรือสราง
เครือขายกับผูปกครอง
ชุมชน 

1) โครงการประชุมผูปกครองและเครือขาย
ปกครอง 
 

10,000 ความพึงพอใจของผูปกครอง 80 ท่ีปรึกษา พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

10.2 พัฒนาระบบ
เครือขายผูปกครองให
มีประสิทธิภาพ 

1) โครงการพัฒนาการประสานงานเครือขาย
ผูปกครองโดยระบบ SMS 
 

15,000 ความพึงพอใจของผูใชบริการ SMS 80 ท่ีปรึกษา พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 
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พันธกิจท่ี 6 สงเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี 11  สงเสริมใหครู บุคลากรและผูเรียนไดคิดคนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานวิจัย 
เปาประสงค  ครู บุคลากรและผูเรียนมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและงานวิจัยท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 

หรือรองรับ 
หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

11.1 สงเสริม
สิ่งประดิษฐของครู 
บุคลากรและผูเรียน 

1) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

5,000 จํานวนสิ่งประดิษฐ 20 ช้ิน วิจัยฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

11.2 สงเสริมให
ครูผูสอนไดทําวิจัย 
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

1) โครงการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียน 2,500 จํานวนงานวิจัยคร ู +20 วิจัยฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ  

2) โครงการสงเสริมสนับสนุน การจัดทํา
โครงการ การทําวิจัยในช้ันเรียน แบบบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2,500 จํานวนครูท่ีเขารับการสงเสริม 80% วิจัยฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

3) โครงการประกวดนวัตกรรม งานวิจัย และ
สิ่งประดิษฐของคร ู

2,500 จํานวนช้ินงานท่ีไดรับรางวัล 5 วิจัยฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 
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พันธกิจท่ี 7 พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเอ้ือตอการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตรท่ี 12  นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
เปาประสงค  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ครู บุคลากรและผูเรียนไดใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 

หรือรองรับ 
หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

12.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและการ
เรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 

1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศงาน
ประกัน 

10,000 ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ
สารสนเทศ 

80% ประกันฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการติดตามคุณภาพงานประกัน เพ่ือ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 

10,000 มีการตรวจประเมินติดตามระบบ
ประกันคุณภาพ 

1 ครั้ง ประกันฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

12.2 สงเสริมใหครู 
บุคลากร ผูบริหารและ
ผูเรียนไดเขาถึง
สารสนเทศของ
สถานศึกษาอยาง
ท่ัวถึง 

1) โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรภายใน วช.ศก 

200,000 ความพึงพอใจของผูใชเครือขาย 80 ศูนยขอมูล แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการปรับปรุงและรายงานศูนยขอมูล 
    (V-Cop) 

10,000 จํานวนผูเรียนท่ีเขาบันทึกขอมูล 80 ศูนยขอมูล แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 
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พันธกิจท่ี 8 บริหารจัดการสถานศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรท่ี 13  บริหารจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษมีการบริหารจัดการสถานศึกษาดวยความสุจริตโปรงใส มีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 

หรือรองรับ 
หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

13.1 พัฒนาครู 
ผูบริหารท่ีเก่ียวของใน
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาใหมี
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติ 

1) โครงการอบรมความรูการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ 

5,000 ผูเขารับการอบรมมีคามรูความ
เขาใจ 

80% พัสด ุ บริหารทรัพย สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการอบรมความรูระเบียบการเงิน บัญชี 
พัสด ุ

5,000 ผูเขารับอบรมมีความรู 80% การเงิน/บัญชี บริหารทรัพย สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

13.2 เฝาระวังการ
บริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษา 

1) โครงการประชุมช้ีแจงการบริหารความเสี่ยง
ในสถานศึกษา 

2,500 ผูเขาอบรมจัดทําแผนบริการความ
เสี่ยง 

80% วางแผนฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการรายงานบริหารจัดการความเสี่ยง 1,000 การรายงานเปนไปตามกําหนด 100% วางแผนฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 14  สงเสริมความรวมมือกับคณะกรรมการวิทยาลัย 
เปาประสงค  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษมีคณะกรรมการวิทยาลัยท่ีพรอมใหความรวมมือ สงเสริม เสียสละรวมกันบริหารสถานศึกษา 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 

หรือรองรับ 
หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

14.1 แตงตั้งและ
คัดเลือกกรรมการ
วิทยาลัยท่ีมีความ
เหมาะสม 

1) โครงการสรรหาและแตงตั้งกรรมการวิทยาลัย
ตามวาระ 

5,000 จํานวนกรรมการท่ีไดรับการสรรหา
แตงตั้งครบตามระเบียบ 

100% บริหารงานท่ัวไป บริหารทรัพย สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

14.2 สงเสริมให
คณะกรรมการวิลัยมี
บทบาทในการชวยบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

1) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2,500 ความถูกตองสมบูรณของแผน 90% วางแผนฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
ประจําภาคเรียน 

5,000 มีการประชุมครบตามระเบียบ 2 ครั้ง/ป บริหารงานท่ัวไป บริหารทรพัย สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 15  บริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค  ครูบุคลากรเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาบูรณาการใชกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 

หรือรองรับ 
หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

15.1 บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหาร
สถานศึกษา 

1) โครงการจัดทําแผนการสอนบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5,000 จํานวนแผนการสอนบูรณาการฯ 80% หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการอบรมความรูและศึกษาดูงาน
ตนแบบสาถนศึกษาพอเพียง 

5,000 จํานวนครูท่ีเขารวมโครงการ 80% บุลากร บริหารทรัพย สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

15.2 บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการ
เรียนการสอน 

1) โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5,000 จํานวนครูท่ีเขารวมอบรม 80% หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

15.3 สนับสนุนใหครู
บุคลากร ผูบริหาร 
ผูเรียนนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใน
ชีวิตประจําวัน 

1) โครงการสรรหาครูตนแบบ  
“ครูดีวิธีพอเพียง” 

2,500 จํานวนครูตนแบบ 10 คน บุคลากร บริหารทรัพย สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 
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พันธกิจท่ี 9 บูรณาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายระดับตางๆ 

ยุทธศาสตรท่ี 16  ดําเนินการตามนโยบายขององคกรและหนวยงาน 
เปาประสงค  ดําเนินงานตอบสนองตอภารกิจและนโยบายสําคัญขององคกรและหนวยงานภายนอกไดทุกนโยบาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 

หรือรองรับ 
หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

16.1 นโยบายของรัฐ 1) โครงการสงเสริมนโยบายขยายการศึกษา
อาชีวศึกษาตอบสนองความตองการของประเทศ 

รอรับจัดสรร จํานวนผูเรียนเพ่ิมข้ึน 25% วางแผนฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการเสริมสรางคานิยม 12 ประการ รอรับจัดสรร จํานวนครั้งของการเขากิจกรรม 2 ครั้ง หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ  
16.2 นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

1) โครงการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา 10,000 จํานวนผูเรียนทวิศึกษา 120 คน หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ  

2) โครงการสงเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู 

รอรับจัดสรร จํานวนครั้งของการประชุมช้ีแจง 1 ครั้ง หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

16.3 นโยบายจาก
หนวยงานอ่ืนๆ 

1) โครงการเขตปลอดสุราของสถานศึกษา 5,000 จํานวนช้ินของวัสดุประชาสัมพันธ 50 ช้ิน ปกครอง พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

2) โครงการจัดทํากระทงในประเพณีลอยกระทง
ประจําป 

30,000 ไดรับรางวัล 1 รางวัล กิจกรรมฯ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

        
16.4 นโยบายจังหวัด
ศรีสะเกษ 

1) โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี/อําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี 5,000 จํานวนครั้งของการออกใหบริการ
รวมกัน 

5 ครั้ง/ป ระยะสั้น 
โครงการพิเศษ 

พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 17  ดําเนินการตามนโยบายสําคัญของ สอศ. 

เปาประสงค  ดําเนินงานโครงการหรือภารกิจตามนโยบายตนสังกัดไดครบทุกนโยบาย และภารกิจบรรลุเปาหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 

หรือรองรับ 
หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

17.1 ดําเนินโครงการ
หรือภารกิจของ สอศ. 
ท่ีไดรับมอบหมาย 

1) โครงการหารายไดระหวางเรียน รอรับจัดสรร จํานวนผูเขารวมโครงการ 10 คน การคา แผนงานฯ สอศ,สมศ  
2) โครงการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีพ
อิสระ 

รอรับจัดสรร จํานวนผูเขารวมโครงการ 10 คน บมเพาะ แผนงานฯ สอศ,สมศ  

3) โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน รอรับจัดสรร จํานวนผูรับบริการ 500 คน โครงการพิเศษ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

4) โครงการลดปญหาการออกกลางคัน รอรับจัดสรร ผูเรียนออกกลางคันลดลง 10% ท่ีปรึกษา พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
5) โครงการมาตรการการกระตุนเศรษฐกิจระยะ
สั้น 

955,000 เบิกจายงบประมาณไดตามแผน 100% วางแผน/พัสดุ/
การเงิน 

แผนงานฯ 
บริหารทรัพย 

สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

6) โครงการอาชีวะอาสาชวยเหลือผูประสบภัย รอรับจัดสรร จํานวนครั้งท่ีออกกิจกรรม 1 ครั้ง  พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 
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2.5  ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานท่ี  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
2.5.1 ประวัติ ความเปนมา ของวิทยาลัยฯ 

 วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ   เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 23  แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 16      
ลงวันท่ี  29  กันยายน  2515  เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 5  ในเรื่องการขยายการศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหกวางขวางมากยิ่งข้ึนและเปนการเปดโอกาสใหผูท่ีไมมีโอกาส
เขาศึกษาตอในระบบโรงเรียนและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใหสามารถเลือกวิชาชีพในหลายๆ สาขาเพ่ือ
นําวิชาชีพนั้นไปใชในชีวิตประจําวันได  ในป พ.ศ. 2524 กระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดประกาศจัดตั้งสถานศึกษา
ประเภทสารพัดชางข้ึน 5  แหง คือ  จังหวัดนราธิวาส , จังหวัดนครพนม , จังหวัดลําปาง , จังหวัดกาฬสินธ
,และจังหวัดศรีสะเกษ      โดยใชชื่อวา   “โรงเรียนสารพัดชางศรีสะเกษ”   สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตวันท่ี 1  มกราคม  2524  โดยใชท่ีดินอาคารเกาของโรงเรียนการ
ชางสตรี (เดิม) ซ่ึงกรมอาชีวศึกษาถือกรรมสิทธิ์อยู ณ. เลขท่ี 60-65 ถนนเทพา  ตําบลเมืองเหนือ  อําเภอเมือง  
จังหวัดศรีสะเกษ  บนเนื้อท่ี 8 ไร 1 งาน 64  ตารางวา  กรมอาชีวศึกษาไดมีคําสั่งท่ี 1489/2525  ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม  2525  แตงตั้งใหนายจําเนียร  ชุลวงศ  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสารพัดชางชลบุรี เปนผู
รักษาการในตําแหนงอาจารยใหญ โรงเรียนสารพัดชางศรีสะเกษเปนคนแรก  ตั้งแตวันท่ี 1  พฤศจิกายน 2525 
มีบุคลากรชุดแรกมาบรรจุและปฏิบัติงาน   จํานวน  13  คน  ตอมาไดมีการปรับปรุงซอมแซมอาคารเดิมใหอยู
ในสภาพท่ีใชการไดจนสามารถเปดดําเนินการเรียนการสอนรุนท่ี 1 ในวันท่ี 1 มิถุนายน  2527  เปนตนมา 
 

 วันท่ี  7 มิถุนายน  2534  กระทรวงศึกษาไดประกาศปรับปรุงโรงเรียนสารพัดชางและศูนยฝกอาชีพ
เปนวิทยาลัยฯ เพ่ือปรับปรุงบทบาทของสถานศึกษาใหมีความยืดหยุนในการจัดการเรียนการสอนไดหลาย
หลักสูตร และหลายระดับการศึกษา อีกท้ังเพ่ือเปนการพัฒนากําลังคนระดับกลางของประเทศ ใหสอดคลอง
กับเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน  ดังนั้น  โรงเรียนสารพัดชางศรีสะเกษ  ซ่ึงเปนสถานศึกษาตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการดังกลาว 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 
 

 ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 

 สถานท่ีติดตอและสื่อสารกับสถานศึกษา คือ เลขท่ี 60-65  ถนนเทพา  ตําบลเมืองเหนือ  อําเภอเมือง  
จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย  33000 โทรศัพท (045) 611899  โทรสาร (045) 611879 
www.sipotec.ac.th  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส Sisaket06 
 
 
 
 
 



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

2.5.2  ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 
 ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
 ช่ือภาษาอังกฤษ   -   
 ท่ีตั้งสถานศึกษา     เลขท่ี 60-65 หมูท่ี......-.... ถนนเทพา ตําบลเมืองเหนือ  อําเภอเมือง    จังหวัด
ศรีสะเกษ  รหัส 33000 
 โทรศัพท โทร. 045-611899  
 โทรสาร  โทร. 145-611879 
 เว็บไซต   Sipotec.ac.th 
 อีเมลล    Sipotec@hotmail.com 
 เนื้อท่ีของสถานศึกษา 12 ไร 1 งาน 64 ตารางวา 
 

 (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 เปนอาคารเรียนเดิม
ของโรงเรียนการชางสตรีสรางดวยเงินงบประมาณ 
 (4)  อาคารเรียนชั่วคราว เปนอาคารชั้นเดียวโครงสราง คสล. พ้ืนท่ีใชสอยขนาด 120 ตารางเมตร 
สรางเม่ือปงบประมาณ  2529 ดวยเงินบํารุงการศึกษา (หลังท่ี1) 
 (5)  อาคารเรียนชั่วคราว เปนอาคารชั้นเดียวโครงสราง คสล. พ้ืนท่ีใชสอยขนาด 120 ตารางเมตร 
สรางเม่ือปงบประมาณ  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 
ตารางเมตร  สรางเม่ือปงบประมาณ  2538  ดวยเงินบํารุงการศึกษา 
 (12)  ศาลพระ  สรางเม่ือ  พ.ศ.  2538  โดยไดรับบริจาค  
 (13)  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น  แบบเลขท่ี  กอ.3501  กรมอาชีวศึกษา พ้ืนท่ีใชสอยไมต่ํา
กวา 1,920  ตารางเมตร เสา คสล. ท้ัง 4 ชั้น ซ่ึงไดรับงบประมาณในการกอสรางปงบประมาณ 2539  ผูกพัน
ปงบประมาณ 2541 
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 (14)  อาคารศูนยวิทยบริการ  พระภักดีโยธา  แบบเลขท่ี  467  พ้ืนท่ีใชสอย 1,134  ตารางเมตร 
สรางเม่ือปงบประมาณ 2546  ดวยเงินงบประมาณแบบเลขท่ี  กอ.3501  กรมอาชีวศึกษา พ้ืนท่ีใชสอยไมต่ํา
กวา 4,000  ตารางเมตร เสา คสล. ท้ัง 4 ชั้น ซ่ึงไดรับงบประมาณในการกอสรางปงบประมาณ 2539  ผูกพัน
ปงบประมาณ 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 และ
ปรับปรุงใหม  เม่ือ พ.ศ. 2539 
 (17)  สนามวอลเลยบอล   1  สนาม  
 (18)  สนามกีฬาตะกรอ   3  สนาม  
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2.7 ขอมูลบุคลากร 
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
 2.7.1 อัตรากําลัง ป 2559     ขอมูล ณ วนท่ี 6 ตุลาคม 2558 
        ผูใหขอมูล นางหอมไกล นาจําปา 
 

อัตรากําลังของ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  มีบุคลากรท้ังส้ิน   74   คน 
 

ก. ขาราชการ     24 คน  
1. ผูบริหาร    4    คน  
2. ขาราชการครู   19  คน  
3. ขาราชการพลเรือน  -    คน  

ข. ลูกจางประจํา    3 คน  
1. ทําหนาท่ีสอน   - คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน   3 คน 

ค. พนักงานราชการ    2 คน  
1. ทําหนาท่ีสอน   2 คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน   - คน 

ง. ลูกจางช่ัวคราว    44 คน  
1. ทําหนาท่ีสอน   16 คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน   27 คน 

 
จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ  ............ คน  
ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการท่ีอ่ืน ............ คน  

 
ช. มีอัตราวาง ไมมีคนครอง   ............ คน  

1. ขาราชการ   .......... คน  
2. ลูกจางประจํา   .......... คน  
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 2.7.2  ขอมูลบุคลากร  จําแนกตามวุฒิการศึกษา   ............. คน  
 

ก. ครูผูสอน ข.เจาหนาท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม 
 

-  ต่ํากวา ม.6 - คน 7 คน 7 คน 
- ปวช./ม.6 3 คน - คน 3 คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี 1 คน 6 คน 7 คน 
- ปริญญาตร ี 26 คน 12 คน 38 คน 
- ปริญญาโท 7 คน - คน 7 คน 
- ปริญญาเอก - คน - คน - คน 

รวม 37 คน 25 คน 62 คน 

 
 2.7.3  ขอมูลลูกจางช่ัวคราว จําแนกตามแหลงเงินท่ีจาง 
 

ก. ครูผูสอน ข.เจาหนาท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม 
 

-  จางดวยงบบุคลากร - คน - คน - คน 
- จางดวยงบดําเนินงาน - คน - คน - คน 
- จางดวยงบเงินอุดหนุน 18 คน 26 คน 44 คน 
- จางดวยเงินรายได (บกศ.) - คน - คน - คน 
- จางดวยเงินอ่ืนๆ - คน - คน - คน 

รวม 18 คน 26 คน 44 คน 

   
2.7.4  ขอมูลบุคลากรท้ังหมด จําแนกตามหนาท่ี ความรับผิดชอบ 

2.7.4.1 ขาราชการ  รวม 23 คน (ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน) 
 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/
ตรี/......) 

ปฏิบัติหนาที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.นายพัสกร คําเพราะ ป.โท - ผูบริหาร 
2.นายสมาน สมจริง ป.โท - ผูบริหาร 
3.นางรัตนมณ ี บุญใหญ ป.โท - ผูบริหาร 
4.นายคีตนันท นาจําปา ป.โท - ผูบริหาร 
5.นายบุญชรัสมิ ์ ธนัชมนตรีวิศาล ป.โท สาขางานเชื่อมโลหะการ  
6.นายตะวันรุง รัตนอุไร ป.โท สาขางานเทคนิคพื้นฐาน  
7.นายศราวุธ แขงขัน ป.ตรี สาขางานยานยนต  
8.นางชลาลัย บุญพิคํา ป.โท สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
9.นายไชยา ทิพยคุณ ป.ตรี สาขางานอิเล็กทรอนิกส  
10.นายวิทยากร วรรณา ป.ตรี สาขางานอิเล็กทรอนิกส  
11.นางณัฐภา บุญถูกนิติโชต ิ ป.ตรี สาขาวิชาภาษาไทย  
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ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/
ตรี/......) 

ปฏิบัติหนาที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

12.นางตมิสา ประเสริฐแสง ป.ตรี สาขางานการบัญช ี  
13.นายสิงห ทาวัลย ป.ตรี สาขางานชางยนต  
14.นายชลณัฎฐ โพพิพัฒน ป.โท สาขาเทคนิคการผลิต  
15.นายประกอบ ศรีใส ป.ตรี สาขางานชางยนต  
16.นางสาวภัทธาริน มุมุจิตต ป.ตรี สาขางานอิเล็กทรอนิกส  
17.นายวรวุฒิ ลาลุน ป.โท สาขางานการบัญช ี  
18.นางรัชนี พัฒทัยสง ป.โท สาขางานไฟฟากําลัง  
19.นายกัมปนาท พระสุพรรณ ปทส. สาขางานชางยนต  
20.นายชัชชัย กาหาวงศ ป.ตรี สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  
21.นางนลินทิพย บุญทรัพยสิน ป.โท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
22.นางสาวนลินี วงจอ ป.ตรี สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  
23.นางสาวปรารถนา มัครมย ป.ตรี สาขางานการบัญช ี  
 

2.7.4.2 ลูกจางประจํา   รวม  3  คน  (ทําหนาท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/
ตรี/......) 

ปฏิบัติหนาที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.นายจวน ภาษ ี ป.4  ผูชวยชางไมขยายแบบ 
2.นายสมคิด อินตะนัย ป.4  พนักงานรับโทรศัพท 
3.นายประภาส แสงใส มศ.3  พนักงานขับเคร่ืองจักรขนาดเล็ก 
 

2.7.4.3  พนักงานราชการ  รวม 1 คน (ทําหนาท่ีสอน) 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/
ตรี/......) 

ปฏิบัติหนาที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.นางสาวมัณฑนา แสวงวงค ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร  
 

2.7.4.4  ลูกจางช่ัวคราว  รวม 43 คน (ทําหนาท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/
ตรี/......) 

ปฏิบัติหนาที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.นางสาวสีนวน ศรีหะบุตร ป.ตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร  
2.นางสาวกัญญนันท ยอดครุฑ ป.ตรี สาขางานการบัญช ี  
3.นายณัฐพงศ เจตนัย ป.ตรี สาขางานไฟฟากําลัง  
4.นายภาณุวิชญ สิมนาม ป.ตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  
5.นายอรุณศักดิ์ สารทอง ป.ตรี สาขางานชางยนต  
6.นางหอมไกล นาจําปา ป.ตรี สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  
7.นายกรวุฒิ ศรีบุญเรือง ปวส. สาขางานชางยนต  
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ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/
ตรี/......) 

ปฏิบัติหนาที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

8.นางสาวบังอร สังขษัตริย ผูเชี่ยวชาญ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
9.นางเพลินจิต ทรงกลด ป.ตรี สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย  
10.นางอัญชิสา มากพูน ป.ตรี สาขางานไฟฟากําลัง  
11.นางปยนุช โตมร ผูเชี่ยวชาญ สาขาวิชาเสริมสวย  
12.นายศราวุธ แกนพิทักษ ป.ตรี สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  
13.นายธวัชชัย หาญบาง ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟากําลัง  
14.นายเพชร บุญตา ป.ตรี สาขางานอิเล็กทรอนิกส  
15.วาที่รอยตรีไพศาล บุญมา ป.ตรี สาขางานเชื่อมโลหะการ  
16.นางสาวจิรพร งามวิลัย ป.ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
17.นางสาวอรวิมล วงภักดี ป.ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
18.นางสาวอมรัตน สังขขาว ป.ตรี  จนท.การเงิน 
19.นางสาวเสาวนีย ขาวแสง ป.ตรี  จนท.งานประกันฯ 
20.นางสาววรรณี ศรีสะอาด ป.ตรี  จนท.งานบริหารทั่วไป 
21.นางสาวอังอร คําพันลา ปวส.  จนท.งานกิจกรรมฯ 
22.นางสาวศิริพร มั่งสันเทียะ ป.ตรี  จนท.งานวัดผลฯ 
23.นางสาวเบญจมาศ เสารแกว ป.ตรี  จนท.งานพัสด ุ
24.นางสาวศิริธร ผานพินิจ ป.ตรี  จนท.งานครูที่ปรึกษา 
25.นางสาววิตรี สายวรรณ ปวส.  จนท.การเงิน 
26.นายอภิตรัย เสาเวียง ป.ตรี  จนท.งานแนะแนวฯ 
27.นางสาวกาญจนา วงษมณ ี ปวส.  จนท.งานทะเบียน 
28.นางสุคนธทิพย ชําน ิ ป.ตรี  จนท.ศูนยวิทยบริการ 
29.นางสุภีพร บันลือทรัพย ปวส.  จนท.งานบัญช ี
30.นางสาวศุภลักษณ คําตุม ป.ตรี  จนท.งานหลักสูตรฯ 
31.นางสาวพิชญชาพรรณ สหัสรังษี ป.ตรี  จนท.งานทะเบียน 
32.นางสาวเจนจิรา โสรส ป.ตรี  จนท.งานบุคลากร 
33.นางสมเดช พระสุพรรณ ป.ตรี  จนท.งานวางแผนฯ 
34.นายสายัณห มะโนราช ปวส.  จนท.งานอาคารฯ 
35.นายชัยวัฒน ภูสําราญ ปวส.  จนท.งานอาคารฯ 
36.นางณิชาภา ทองใส ม.3  แมบาน 
37.นางสาวผองพรรณ พิมสมาน ม.3  แมบาน 
38.นางปราณี เจือจาน ป.6  แมบาน 
39.นางภัสกรณ ผงกุกา ป.6  แมบาน 
40.นายอาทิตย แสงใสแกว ม.3  พนักงานรักษาฯ 
41.นายชัยชาญ บุญเฉลี่ยว ปวส.  พนักงานรักษาฯ 
42.นายรัศมี ปญญาคม ม.3  พนักงานรักษาฯ 
43.นายตา ถุงสมบัต ิ ป.6  พนักงานรักษาฯ 

 



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

 
2.6 แผนภูมิบริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝายบริหารทรัพยากร ฝายแผนงานและความรวมมือ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนฯ ฝายวิชาการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบุคลากร 

งานการเงิน 

งานการบัญชี 

งานพัสดุ 

งานอาคารสถานท่ี 

งานทะเบียน 

งานประชาสัมพันธ 

งานวางแผนและงบประมาณ 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

งานความรวมมือ 

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐ 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

งานสงเสริมผลิตผลการคา 
และประกอบธุรกิจ 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

งานครูท่ีปรึกษา 

งานปกครอง 

งานแนะแนวอาชีพ 
และจัดหางาน 

งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา 

งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตร 

การเรียนการสอน 

งานวัดผลและ 

ประเมินผล 

งานสื่อการการเรียน 

การสอน 
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น คน หนวย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 165 84 129 378 95 60 155 533

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชา/งาน ชางยนต/เทคนิคยานยนต 74 33 40 147 39 24 63 210

 - สาขาวิชา/งาน ชางเชื่อม/เทคนิคเชื่อมอุตฯ 12 4 13 29 4 4 33

 - สาขาวิชา/งาน ชางอิเล็กทรอนิกส/อิเล็กฯ 18 9 16 43 7 10 17 60

 - สาขาวิชา/งาน ชางไฟฟา/ไฟฟากําลัง 14 13 11 38 12 15 27 65

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวิชา/งาน บัญช/ีบัญชี 28 15 33 76 15 4 19 95

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร/เว็บเพ็จ 19 10 16 45 7 7 14 59

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต 11 11 11

3. ประเภทวิชา ..........................................

 - สาขาวิชา/งาน ........................................

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปการศึกษา (2558) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1,500 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 1,800 คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 5,000 คน

2.8 ขอมูลนักเรียน นักศึกษา

 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน

ปการศึกษา 2558  (ปปจจุบัน) 

ภาคเรียนที่ 2/2558(ปปจจุบัน)

8,300

533

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.

-41-
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น คน หนวย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 280 165 84 529 165 131 296 825

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชา/งานชางยนต/เทคนิคเครื่องกล 100 74 33 207 40 39 79 286

 - สาขาวิชา/งานชางเชื่อมโลหะ/เทคนิคเชื่อมโลหะ 20 12 4 36 20 40 60 96

 - สาขาวิชา/งานชางอิเล็กทรอนิกส/อิเล็กฯ 40 18 9 67 20 7 27 94

 - สาขาวิชา/งานชางไฟฟา/ไฟฟากําลัง 40 14 13 67 25 12 37 104

 - สาขาวิชา/งานชางกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 20 11 31 31

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวิชา/งาน บัญช/ีบัญชี 40 28 10 78 20 15 35 113

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร/คอมพิวเตอร 40 19 15 74 20 7 27 101

3. ประเภทวิชา คหกรรม

 - สาขาวิชา/งานอหารและโภชนาการ

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปการศึกษา (2559) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1,500 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 1,800 คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 5,000 คน

 เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา

8,300

ปการศึกษา 2559  (ปตอไป) 

825

ภาคเรียนที่ 1/2559(ปตอไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม 1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ

รวม

ทั้งสิ้น

5,511,395.00 1,374,600.00 21,058,798.61 27,944,793.61 27,944,793.61

 1. แผนงาน .......... 5,511,395.00 1,374,600.00 21,058,798.61 27,944,793.61 27,944,793.61

 - งบบุคลากร 16,445,018.61 16,445,018.61 16,445,018.61

 - งบดําเนินงาน 964,100.00 1,374,600.00 3,712,180.00 6,050,880.00 6,050,880.00

 - งบลงทุน 901,600.00 901,600.00 901,600.00

 - งบเงินอุดหนุน 3,038,845.00 3,038,845.00 3,038,845.00

 - งบรายจายอื่น 1,508,450.00 1,508,450.00 1,508,450.00

 2. แผนงาน ..........

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น

สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ

ผลผลิต

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2558) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558)
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1. ประมาณการรายรับ 43,182,276 บาท

 ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา 3,023,080 บาท

 - ยอดยกมาจากปปจจุบัน 2,723,080 บาท

 - คาดวามีรายรับในปตอไป 300,000 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป 2559  (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ 40,159,195.90 บาท

งบบุคลากร 17,391,860.45 บาท

งบดําเนินงาน 7,546,000.45 บาท

งบลงทุน 5,363,200.00 บาท (ผูกพัน ป 60 = 15,452,800)

งบเงินอุดหนุน 7,048,135.00 บาท

งบรายจายอื่น 2,810,000.00 บาท

2. ประมาณการรายจาย 39,959,035.90 บาท

งบบุคลากร 17,191,700.45 บาท

 - เงินเดือน 10,822,030.00 บาท

 - คาจางประจํา 1,217,604.40 บาท

 - คาตอบแทนพนักฯ 209,880.00 บาท

 -  คาจางลูกจาง 4,942,186.05 บาท

 -  .............................................. บาท

งบดําเนินงาน 7,546,000.45 บาท

 -  .............................................. บาท

 -  .............................................. บาท

งบลงทุน 5,363,200.00 บาท

 -  .............................................. บาท

 -  .............................................. บาท

งบเงินอุดหนุน 7,048,135.00 บาท

 -  .............................................. บาท

 -  .............................................. บาท

งบรายจายอื่น 2,810,000.00 บาท

 -  .............................................. บาท

 -  .............................................. บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปตอไป)

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม 1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น บกศ.

6,153,714.29 8,406,781.50 25,348,700.11 250,000.00 40,159,195.90 21,000.00 40,180,195.90

 - งบบุคลากร 4,484,714.29 12,907,146.16 17,391,860.45 17,391,860.45

เงินเดือนขาราชการ 9,885,007.64 9,885,007.64 9,885,007.64

เงินวิทยฐานะ 940,800.00 940,800.00 940,800.00

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนรายเดือน

ขาราชการ 617,406.00 617,406.00 617,406.00

คาจางลูกจางประจํา 1,085,341.00 1,085,341.00 1,085,341.00

เงินอื่น ๆ คาจางลูกจาง

ชั่วคราว

4,484,714.29 4,484,714.29 4,484,714.29

คาตอบพนักงานราชการ 378,591.52 378,591.52 378,591.52

 -  งบดําเนินงาน 1,290,000.00 1,270,446.50 4,985,553.95 7,546,000.45 21,000.00 7,567,000.45

      - คาตอบแทน 690,000.00 690,000.00 1,380,000.00 1,380,000.00

คาเชาบาน(ขั้นต่ํา)

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการคาใชจาย/รายจาย

ตามงบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ

ผลผลิต โครงการ
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม 1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจาย

ตามงบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินคาตอบแทนนอกเวลา 690,000.00 690,000.00 1,380,000.00 1,380,000.00

เงินคาสอนพิเศษ

คาเบี้ยประชุมกรรมการ

คาตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.

เต็มขั้น

คาตอบแทนพิเศษของ 3 จว.

ใ 
      - คาใชสอย 750,446.50 1,590,446.50 2,340,893.00 2,340,893.00

คาเชาทรัพยสิน(ขั้นต่ํา)

คาเชารถยนต(ขั้นต่ํา)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 750,446.50 870,446.50 1,620,893.00 1,620,893.00

คาซอมรถยนตราชการ 300,000.00 300,000.00 300,000.00

คาซอมครุภัณฑ 50,000.00 50,000.00 50,000.00

คาซอมสิ่งกอสราง 200,000.00 200,000.00 200,000.00

คาจางเหมาบริการ

คาเงินสมทบประกันสังคม 170,000.00 170,000.00 170,000.00

          - คาวัสดุ 600,000.00 500,000.00 1,400,000.00 2,500,000.00 21,000.00 2,521,000.00

วัสดุสํานักงาน 500,000.00 500,000.00 500,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000.00 200,000.00 200,000.00

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม 1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจาย

ตามงบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

วัสดุการศึกษา 600,000.00 500,000.00 400,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุหนังสือ วารสารและ 21,000.00 21,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุกอสราง 200,000.00 200,000.00 200,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000.00 100,000.00 100,000.00

 - คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) 20,000.00 1,305,107.45 1,325,107.45 1,325,107.45

คาโทรศัพท 30,000.00 30,000.00 30,000.00

คาน้ําประปา 220,000.00 220,000.00 220,000.00

คาไฟฟา 1,055,107.45 1,055,107.45 1,055,107.45

คาไปรษณีย 20,000.00 20,000.00 20,000.00

 - งบลงทุน 5,363,200.00 5,363,200.00 5,363,200.00

  3.1 ครุภัณฑ

ชุดฝกปฏิบัติการเครื่องกล 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

ไฟฟา

  3.2 สิ่งกอสราง

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3,863,200.00 3,863,200.00 3,863,200.00

พื้นที่ไมต่ํากวา 1,920 ตรม.



Jin

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม 1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจาย

ตามงบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - งบเงินอุดหนุน 28,000.00 6,770,135.00 250,000.00 7,048,135.00 7,048,135.00

 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐใหม

และหุนยนต

150,000.00 150,000.00 150,000.00

 - อุดหนุนโครงการวิจัยและ

พัฒนา 100,000.00 100,000.00 100,000.00

 - อุดหนุน อศ.กช.

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราช

กุมารี

30,000.00 30,000.00 30,000.00

 - อุดหนุนโครงการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

6,740,135.00 6,740,135.00 6,740,135.00

 - อุดหนุนการสอนเกษตร

ระยะสั้น

 - อุดหนุนกิจกรรมองคการ 

อกท.

 - อุดหนุนกิจกรรมองคการ

วิชาชีพอุตสาหกรรม



Jin

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม 1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจาย

ตามงบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - อุดหนุนการหารายได

ระหวางเรียน

28,000.00 28,000.00 28,000.00

 - อุดหนุนนักเรียนเจังหวัด

ภาคใต

 - อุดหนุนกิจกรรมองคการ

วิชาชีพพาณิชยกรรม

 - ทุนการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี

 - โครงการวิทยาลัย

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร

 - งบรายจายอื่น 351,000.00 366,200.00 2,092,800.00 2,810,000.00 2,810,000.00

1.คาใชจายโครงการในการ

สงเสริมการประกอบอาชีพ

105,000.00 105,000.00 105,000.00

2.โครงการขยายโอกาสทาง

การศึกษาวิชาชีพ

226,000.00 226,000.00 226,000.00

3.คาใชจายโครงการยกระดับ

คุณภาพการจัดอาชีพ
20,000.00 20,000.00 20,000.00

4.คาใชจายโครงการผลิต พัฒนา 

เสริมสรางคุณภาพสถานศึกษา

63,000.00 63,000.00 63,000.00

5.คาใชจายโครงการสงเสริม

การปฎิรูปอาชีวศึกษา

215,000.00 215,000.00 215,000.00



Jin

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม 1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจาย

ตามงบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

6.คาใชจายโครงการจัดหา

บุคลากรสนับสนุน

88,200.00 88,200.00 88,200.00

7.โครงการขยายโอกาสศูนยซอม

สราง

1,801,550.00 1,801,550.00 1,801,550.00

8.โครงการจัดศูนยฝกอบรม

ฝกอาชีพในสถานศึกษา

116,250.00 116,250.00 116,250.00

9.โครงการลดปญหาการ

ออกกลางคัน

95,000.00 95,000.00 95,000.00

10.ชุดฝกเครื่องยนตแกส

โซลีนจังหวัดศรีสะเกษ

80,000.00 80,000.00 80,000.00



Jin

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม 1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจาย

ตามงบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - สํารองเพื่อสนับสนุนงาน

นโยบาย สอศ. กระทรวง 

พื้นที่



Jin

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม 1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจาย

ตามงบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ



Jin

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59

รวมเปน

เงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ

1 งานตามภาระงานประจํา

1.1 งบดําเนินงาน

1.2 งบลงทุน 5,363,200

  - คาครุภัณฑ 1,500,000 1,500,000 1,500,000

  - คาสิ่งกอสราง 3,863,200 3,863,200 3,863,200

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน

ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

หนวย : บาท



Jin

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559



Jin

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559



Jin

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559



Jin

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
3.4 งบหนารายจายตามแผน/งาน/โครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
แหลงรายจาย หมาย

เหตุ ปวช. ปวส. ระยะสั้น บกศ. อุดหนุน รวม 
พันธกิจท่ี 1         
ยุทธศาสตรท่ี 1        
1. โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา   1,500,000     
2. โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน   20,000     
3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน  10,000      
4. โครงการนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝกงาน
ประสบการณวิชาชีพ 

5,000       

5. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หนวยงานสถานศึกษาหรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษา 

 1,000      

6. โครงการชางเชื่อมมืออาชีพ     5,000   

7. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่     50,000   

8. โครงการพัฒนาผูเรียนชางไฟฟา     10,000   

9. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 5,000       

10. โครงการสอบวัดผลและประเมินผลประจําภาคเรียน 10,000       

11. โครงการทดสอบการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 
(V-NET) 

10,000       

12. โครงการติวเพ่ือพัฒนาศักยภาพเตรียมความพรอม
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

5,000       

13. โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย     2,500  

คนเกง 14. โครงการสงเสริมทักษะภาษาตางประเทศ     5,000  

15. โครงการตอบปญหาทางวิชาการ     2,500  

16. โครงการแผนพัฒนาคนดี     315,248  คนดี 

17. โครงการแผนพัฒนาคนเกง     82,000  คนเกง 

18. โครงการพัฒนาลูกเสือ     50,000   

19. โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาทหาร     3,000   

20. โครงการบริจาคโลหิต -       

21. โครงการใหคําปรึกษาดานสุขภาพอนามัยประจําป -       

22. โครงการทําประกันอุบัติเหตุ -       

23. โครงการบริหารความเส่ียง 5 ดานในสถานศึกษา 5,000       

24. โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา  10,000      

25. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม  5,000      

26. โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ  10,000      

27. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา  2,000      

28. โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา  5,000      

29. โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญมาถายทอดความรูและ
ประสบการณ 

  30,000     

ยุทธศาสตรท่ี 2        

30. โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

  5,000     

31. โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีดวยวิธีเทียบโอน
ความรูและประสบการณงานอาชีพ 

  10,000     

32. โครงการทายาททวิภาคี   2,500     
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
งบหนารายจายตามแผน/งาน/โครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
แหลงรายจาย หมาย

เหตุ ปวช. ปวส. ระยะสั้น บกศ. อุดหนุน รวม 
ยุทธศาสตรท่ี 3        
33. โครงการแนะแนวศึกษาตอ   30,000     
34. โครงการเปดบานราชพฤกษ Open house 2015   150,000     
35. โครงการระดมทุนการศึกษา -       
36. โครงการอาชีวะบริการ  10,000      
37. โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนนักศึกษา  10,000      
38. โครงการอาชีวะบริการอาสาพัฒนาซอมสรางเพ่ือ
ชุมชน 

    955,000   

พันธกิจกท่ี 2        

ยุทธศาสตรท่ี 4        

39. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐาน
สมรรถนะ 

  10,000     

40. โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ   10,000     

41. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี   10,000     

ยุทธศาสตรท่ี 5        

42. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนสาขาวิชาผาและ
เครื่องแตงกาย 

5,000       

43. โครงการพัฒนาส่ือการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร 5,000       

44. โครงการจัดทําหองส่ือการเรียนการสอนสาขาวิชา
คอมพิวเตอร 

20,000       

45. โครงการทําส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยสาขาวิชา
บัญชี 

5,000       

46. โครงการอบรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอน  10,000      

47. โครงการเชิดชูเกียรติครูที่ผลงานดานการจัดส่ือ  5,000      

ยุทธศาสตรท่ี 6        

48. โครงการเขียนแผนและการจัดทําแผนการสอน  5,000      

49. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง 

 5,000      

50. โครงการนิเทศติดตามการสอนภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

 5,000      

51. โครงการประกวดแผนการสอนและการใชแผนการ
สอนดีเดน 

2,500       

52. โครงการสรรหาครูตนแบบ “ครูดีที่ศิษยรัก” 2,500       

พันธกิจท่ี 3        

ยุทธศาสตร 7        

53. โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 100,000      

54. โครงการพัฒนาคุณภาพครูแนะแนว 5,000       

55. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ่   200,000     

56. โครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ 

    10,000   

57. โครงการสรรหาบุคลากรตนแบบคุณธรรมจริยธรรม
ดีเดน 

    5,000   

        

        



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
งบหนารายจายตามแผน/งาน/โครงการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
แหลงรายจาย หมาย

เหตุ ปวช. ปวส. ระยะสั้น บกศ. อุดหนุน รวม 
พันธกิจท่ี 4        
ยุทธศาสตร 8        
58. โครงการปรับปรุงอาคารเรียน หองเรียน แหลงเรียนรู
และปรับปรุงภูมิทัศนภายในสถานศึกษา 

  400,000     

59. โครงการปรับปรุงหองอุทยานโครงการ ส่ิงประดิษฐ
ชางอิเล็กทรอนิกส 

10,000       

60. โครงการปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑหองพิมพดีด  10,000      
61. โครงการซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร   20,000     
62. โครงการซอมครุภัณฑเทคนิคพ้ืนฐาน   20,000     
63. โครงการซอมครุภัณฑระยะส้ัน   10,000     

64. โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานฝายบริหารทรัพยากร   150,000     

65. โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานฝายวิชาการ   130,000     

66. โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานฝายแผนงานและความ
รวมมือ 

  100,000     

67. โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานฝายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 

  120,000     

68. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   25,000     

69. โครงการจัดซ้ือแอนตี้ไวรัส,เครื่องสํารองไฟ 50,000       

70. โครงการจัดซ้ือวารสารและหนังสือพิมพ    21,000    

71. โครงการจัดซ้ือหนังสือเพ่ือพัฒนาหองสมุด     70,000   

72. โครงการซอมแซมเครื่องกรองน้ํา   20,000     

73. โครงการซอมแซมโรงอาหาร    500,000    

74. โครงการปรับปรุงหองพยาบาล    10,000    

75. โครงการซอมบํารุงและปรับปรุงหองบริการ
อินเตอรเน็ตในศูนยวิทยบริการ 

30,000       

พันธกิจท่ี 5        

ยุทธศาสตร 9        

76. โครงการจัดทําบันทึกความรวมมือสถานประกอบการ 
(MOU) 

 10,000      

ยุทธศาสตร 10        

77. โครงการประชุมผูปกครองและเครือขายปกครอง  10,000      

78. โครงการพัฒนาการประสานงานเครือขายผูปกครอง
โดยระบบ SMS 

  15,000     

พันธกิจท่ี 6        

ยุทธศาสตร 11        

79. โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ
คนรุนใหม 

    120,000   

80. โครงการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน 2,500       

81. โครงการสงเสริมสนับสนุน การจัดทําโครงการ การทํา
วิจัยในชั้นเรียน แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2,500       

82. โครงการประกวดนวัตกรรม งานวิจัย และส่ิงประดิษฐ
ของคร ู

2,500       
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
งบหนารายจายตามแผน/งาน/โครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
แหลงรายจาย หมาย

เหตุ ปวช. ปวส. ระยะสั้น บกศ. อุดหนุน รวม 
พันธกิจท่ี 7        
ยุทธศาสตร 12        
83. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศงานประกัน  10,000      
84. โครงการติดตามคุณภาพงานประกัน เพ่ือพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพ 

 10,000      

85. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายใน 
วช.ศก 

200,000       

86. โครงการปรับปรุงและรายงานศูนยขอมูล 
    (V-Cop) 

10,000       

พันธกิจท่ี 8        
ยุทธศาสตร 13        

87. โครงการอบรมความรูการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 5,000       

88. โครงการอบรมความรูระเบียบการเงิน บัญชี พัสด ุ 5,000       

89. โครงการประชุมชี้แจงการบริหารความเส่ียงใน
สถานศึกษา 

2,500       

90. โครงการรายงานบริหารจัดการความเส่ียง 1,000       

ยุทธศาสตร 14        

91. โครงการสรรหาและแตงตั้งกรรมการวิทยาลัยตาม
วาระ 

5,000       

92. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2,500       

93. โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยประจําภาค
เรียน 

5,000       

ยุทธศาสตร 15        

94. โครงการจัดทําแผนการสอนบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5,000      

95.โครงการอบรมความรูและศึกษาดูงานตนแบบสาถน
ศึกษาพอเพียง 

 5,000      

96. โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5,000      

97. โครงการสรรหาครูตนแบบ “ครูดีวิธีพอเพียง”  2,500      

พันธกิจท่ี 9        

ยุทธศาสตร 16        

98. โครงการสงเสริมนโยบายขยายการศึกษาอาชีวศึกษา
ตอบสนองความตองการของประเทศ 

รอรับ
จัดสรร 

      

99. โครงการเสริมสรางคานิยม 12 ประการ รอรับ
จัดสรร 

      

100. โครงการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา   10,000     

101. โครงการสงเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู รอรับ
จัดสรร 

      

102. โครงการเขตปลอดสุราของสถานศึกษา     5,000   

103. โครงการจัดทํากระทงในประเพณีลอยกระทง
ประจําป 

    30,000   

104. โครงการจังหวัดเคล่ือนที่/อําเภอย้ิมเคล่ือนที ่ 5,000       
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
งบหนารายจายตามแผน/งาน/โครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2559 

กิจกรรม/โครงการ 
แหลงรายจาย หมาย

เหตุ ปวช. ปวส. ระยะสั้น บกศ. อุดหนุน รวม 
ยุทธศาสตร 17        
105. โครงการหารายไดระหวางเรียน รอรับ

จัดสรร 
      

106. โครงการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีพอิสระ รอรับ
จัดสรร 

      

107. โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน รอรับ
จัดสรร 

      

108. โครงการลดปญหาการออกกลางคัน รอรับ
จัดสรร 

      

109. โครงการมาตรการการกระตุนเศรษฐกิจระยะส้ัน 955,000       
110. โครงการอาชีวะอาสาชวยเหลือผูประสบภัย รอรับ

จัดสรร 
      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

 

 

 

 

 

 

3.4 รายละเอียดโครงการ 
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

โครงการแผนเสริมสรางบุคลิกภาพและความรับผิดชอบตอสังคมประจําปงบประมาณ 2559 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

1.2 นายกัมปนาท พระสุพรรณ หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร .............................................................................. 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร .............................................................................. 

3.2 นโยบาย  ศธ.  5 นโยบายท่ัวไป ขอท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนา

หลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมปญญาทองถ่ิน และการปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝง

อุดมการณการยึดม่ันในสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงผลประโยชนของ

สวนรวมมากกวาของตน และเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ

คิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลายความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมท้ังรูคุณคา และสืบ

สานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

นโยบาย สอศ. A2:สรางผูเรียนใหมีคุณภาพ 

นโยบาย   วิทยาลัย................................................................................................................. 

   ดานการพัฒนาผูเรียน 

   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ ภายในโดยตนสังกัด   

มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.1-6.4 

ดาน  การปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ท่ี 15 

  ดาน   ……………………………………………………………………………………………….. 
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  การอยูรวมกันในสังคมทุกคนมีบทบาทหนาท่ีแตกตางกันไปตามสถานะ และสภาพของแตละบุคคล 
จะตองมีการพ่ึงพาอาศัยกัน ปรับตัวเขาหากัน แตอาจมีบางสังคมท่ีมีความขัดแยง ไมเขาใจกัน ปฏิบัติตาม
บทบาทของตนเองไมไดหรือ ไมเขาใจในบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสังคมปจจุบัน ซ่ึงพบ
ปญหาเยาวชนในชุมชนชักชวนเพ่ือนไปในทางท่ีไมถูกตอง ขาดการกลาแสดงออกในทางท่ีดีและสรางสรรค 
เนื่องมาจากเยาวชนไมไดรับแบบอยางในทางท่ีถูกตอง และขาดพ้ืนท่ีและโอกาสในการแสดงออก สงผลทําให
เยาวชนรวมกลุมกันกับเพ่ือน เพ่ือใชสารเสพติดและตัดสินปญหา    ดวยความรุนแรง 
                ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  ไดเล็งเห็น
ความสําคัญของปญหานี้ จึงจัดทําโครงการ แผนเสริมสรางบุคลิกภาพและความรับผิดชอบตอสังคม  ประจําป

งบประมาณ 2559เพ่ือพัฒนาเยาวชนใหรูจักบทบาทของตนเอง อยูรวมกันในสังคมอยางมีจุดมุงหมายในชีวิต มี

ภาวะผูนําท่ีดี  เปนพ้ืนฐานใหเยาวชนเปนผูใหญท่ีดีในการพัฒนาชุมชนและสังคมตอไป 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีการกลาแสดงออกอยางถูกตอง 

          5.2 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีบุคลิกภาพและภาวะผูนํา ผูตามท่ีดี 

5.3 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียนนักศึกษา เขารวมกิจกรรม 400  คน   

6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาทางดานทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา เดือนกุมภาพันธ-กันยายน  สถานท่ี วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

ระยะเวลา 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

2558 2559 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             

2. ดําเนินการตามโครงการ 

 2.1โครงการเสริมสรางประชาธิปไตย 

            

3. ติดตามประเมินผล             

4. สรุปและรายงานผล             

1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             

  2.2 โครงการกิจกรรมอาสาพัฒนา             

3. ติดตามประเมินผล             

4. สรุปและรายงานผล             

1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             

   2.3 โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา             

3. ติดตามประเมินผล             

4. สรุปและรายงานผล             
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 

ใชงบประมาณจากหมวดงบพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน15,000 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ที่ รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 
กําหนดการเบิกจาย 

ตามไตรมาส 

หมา

ยเหต ุ

คา

ครุภัณฑ

/

ส่ิงกอสร

าง 

คา 

สาธารณู

ปโภค 

คาตอบ 

แทน 

คาใช

สอย 
วัสด ุ รวม 1 2 3 4 

1 โครงการเสริมสรางประชาธิปไตย     3,000 3,000      

2 โครงการกิจกรรมอาสาพัฒนา     5,000 5,000      

3 โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา   1,000  6,000 7,000      

รวม   1,000  14,000 15,000      
 

หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 หมายถึง  1 

เม.ย.- มิ.ย. 59, ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษา มีการกลาแสดงออกอยางถูกตอง 

 9.2 นักเรียน นักศึกษา มีบุคลิกภาพและภาวะผูนํา ผูตามท่ีดี 

 9.3 นักเรียน นักศึกษามีภาวะความเปนผูนํา  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

9.4 นักเรียน นักศึกษา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1  ติดตามจากแบบสอบถาม 

 10.2 สังเกตการณ 

 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน 
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

โครงการเสริมสรางสุขภาพ/กีฬาและนันทนาการประจําปงบประมาณ 2559 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

1.2 นายกัมปนาท พระสุพรรณ หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

3.2 นโยบาย ศธ.  5 นโยบายท่ัวไป ขอท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนา

หลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมปญญาทองถ่ิน และการปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝง

อุดมการณการยึดม่ันในสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงผลประโยชนของ

สวนรวมมากกวาของตน และเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ

คิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลายความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมท้ังรูคุณคา และสืบ

สานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

นโยบาย  สอศ. A2:สรางผูเรียนใหมีคุณภาพ 

นโยบาย   วิทยาลัย................................................................................................................ 

   ดานการพัฒนาผูเรียน 

   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ ภายในโดยตนสังกัด   

มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.1-6.4 

ดาน  การปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ท่ี 15 

  ดาน   ……………………………………………………………………………………………….. 
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 กีฬามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ นักเรียน นักศึกษา  ท้ังในดานการ
เสริมสรางสุขภาพพลานามัยใหแข็งแรงและจิตใจท่ีแจมใส นับเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่งท่ี
เอ้ืออํานวยใหนักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ นําไปสูการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้การพัฒนาคนในชาติใหมีความสามัคคี มีระเบียบวินัย รูจักรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง 
และประเทศชาติ ตองอาศัยการกีฬาเปนสื่อสําคัญ การกีฬาจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองไดรับการสงเสริม
ใหประชาชนไดมีสวนรวมโดยถวนหนา 

  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ มีหนาท่ีในการสงเสริมงานดานการกีฬาและนันทนาการ เพ่ือ
สงเสริมและสนับสนุนให นักเรียน นักศึกษา ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการเลนกีฬาออกกําลัง
กาย ซ่ึงเปนการเสริมสรางสุขภาพพลานามัยใหสมบูรณแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไมไปม่ัวสุมกับ
อบายมุขและสิ่งเสพติด ตลอดจนเปนการเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีของ นักเรียน นักศึกษา ตาม
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  

   ดังนั้น  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางสุขภาพ กีฬาและ
นันทนาการข้ึนเพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการเลนกีฬาและการเลนดนตรี 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพท้ังทางจิตใจและทาง

รางกายของนักเรียน นักศึกษา 
          5.2 เพ่ือใหการเลนกีฬาเปนแรงกระตุนใหทุกคนมีน้ําใจนักกีฬารูแพ รูชนะ รูอภัย เกิดความ

รักความสามัคคี ความสัมพันธอันดีในหมูคณะและรูจักการวางแผนรวมกัน 
          5.3 เพ่ือสงเสริมให นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงและสามารถท่ีจะ

ปฏิบัติหนาท่ีของตนเองตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียนนักศึกษา เขารวมกิจกรรม 400  คน   

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาคุณภาพท้ังทางจิตใจและทางรางกาย 

6.2.2 เปนแรงกระตุนใหทุกคนมีน้ําใจนักกีฬารูแพ รูชนะ รูอภัย เกิดความรักความสามัคคี  
ความสัมพันธอันดีในหมูคณะและรูจักการวางแผนรวมกัน 

6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงและสามารถท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี 
ของตนเองตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา เดือนธันวาคม 58 – กันยายน 59 สถานท่ี วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

ระยะเวลา 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

2558 2559 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             

2. ดําเนินการตามโครงการ 

2.1โครงการแขงขันกีฬา 

            

3. ติดตามประเมินผล             

4. สรุปและรายงานผล             

1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             

    2.2 โครงการประกวดโฟลซอง             

3. ติดตามประเมินผล             

4. สรุปและรายงานผล             

1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             

   2.3  โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา             

3. ติดตามประเมินผล             

4. สรุปและรายงานผล             
 

6. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 

ใชงบประมาณจากหมวดงบพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน77,608 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ที่ รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 
กําหนดการเบิกจาย 

ตามไตรมาส 

หมาย

เหต ุ

คา

ครุภัณฑ

/

ส่ิงกอสร

าง 

คา 

สาธา

รณูปโ

ภค 

คาตอบ 

แทน 

คาใช

สอย 
วัสด ุ รวม 1 2 3 4 

1 โครงการแขงขันกีฬา   3,500 4,800 34,308 42,608      

2 โครงการประกวดโฟลซอง     5,000 5,000      

3 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา     30,000 30,000      

รวม   3,500 4,800 69,308 77,608      
 

หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 หมายถึง  1 

เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 เปนการสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพท้ังทางจิตใจและทางรางกาย

ของนักเรียน นักศึกษา 
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได เลนกีฬาเปนแรงกระตุนใหทุกคนมีน้ําใจนักกีฬารูแพ รูชนะ รูอภัย เกิด

ความรักความสามัคคี ความสัมพันธอันดีในหมูคณะและรูจักการวางแผนรวมกัน 
 9. 3 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงและสามารถท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง

ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน  
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมประจําปงบประมาณ 2559 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

1.2 นายกัมปนาท พระสุพรรณ หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

3.2 นโยบาย ศธ.  5 นโยบายท่ัวไป ขอท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนา

หลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมปญญาทองถ่ิน และการปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝง

อุดมการณการยึดม่ันในสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงผลประโยชนของ

สวนรวมมากกวาของตน และเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ

คิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลายความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมท้ังรูคุณคา และสืบ

สานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

นโยบาย สอศ. A2:สรางผูเรียนใหมีคุณภาพ 

นโยบาย   วิทยาลัย................................................................................................................... 

   ดานการพัฒนาผูเรียน 

   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ ภายในโดยตนสังกัด   

มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.1-6.4 

ดาน  การปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ท่ี 15 

  ดาน   ………………………………………………………………………………………………….. 
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันนักเรียน  นักศึกษา ใหความสนใจ เอาใจใสดานคุณธรรม จริยธรรมนอยลง
เนื่องจากสภาพของสังคม ความเปลี่ยนแปลงของแนวทางดําเนินชีวิต และครอบครัวไมเอ้ืออํานวยใน
การสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมอยางเต็มท่ี วิทยาลัยฯ จึงมีหนาท่ีตองเสริมสราง ปลูกฝงและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน  นักศึกษา ทุกดาน ไมวาจะเปนเรื่องระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบหลักธรรมเบื้องตนทางศาสนา ท้ังความซ่ือสัตยสุจริต ความกตัญูกตเวที เมตตากรุณา
ความเสียสละ การประหยัด เปนตนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักเรียน  นักศึกษา ให
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการพรอมมุงเนนใหนักเรียน  นักศึกษา มีประพฤติ ปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันและอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดกิจกรรมตางๆ
สงเสริมใหกับนักเรียน  นักศึกษา ทุกคนซ่ึงจะทําใหนักเรียน  นักศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองครอบครัวและตอสังคม 
    

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหเปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริต 
5.2  เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหมีความกตัญู กตเวทีตอพอแม ครูและผูมีพระคุณ 

   5.3 เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหเปนผูมีความเมตตา กรุณาเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ
เพ่ือสวนรวม 
  5.4  เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหรูจักประหยัดอดออมรูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตนและ
สวนรวมอยางคุมคา 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียนนักศึกษา เขารวมกิจกรรม 400  คน   

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาคุณภาพท้ังทางจิตใจและทางรางกาย 

6.2.2 เปนแรงกระตุนใหทุกคนมีน้ําใจนักกีฬารูแพ รูชนะ รูอภัย เกิดความรักความสามัคคี  
ความสัมพันธอันดีในหมูคณะและรูจักการวางแผนรวมกัน 

6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงและสามารถท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี 
ของตนเองตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม  สถานท่ี วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

ระยะเวลา 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

2558 2559 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมชี้แจงผูเก่ียวของ             

2. ดําเนินการตามโครงการ 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

            

3. ติดตามประเมินผล             

4. สรุปและรายงานผล             
 

6. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 

ใชงบประมาณจากหมวดงบพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน39,260 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ที่ รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 

กําหนดการ

เบิกจาย 

ตามไตรมาส หมาย

เหต ุคา

ครุภัณฑ/

ส่ิงกอสราง 

คา 

สาธารณู

ปโภค 

คาตอบ 

แทน 

คาใช

สอย 
วัสด ุ รวม 1 2 3 4 

1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม     39,260 39,260      

             

             

รวม     39,260 39,260      
 

หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 หมายถึง  1 

เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 เปนการสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพท้ังทางจิตใจและทางรางกาย

ของนักเรียน นักศึกษา 
9.2 นักเรียน นักศึกษา ไดเลนกีฬาเปนแรงกระตุนใหทุกคนมีน้ําใจนักกีฬารูแพ รูชนะ รูอภัย เกิด 

ความรักความสามัคคี ความสัมพันธอันดีในหมูคณะและรูจักการวางแผนรวมกัน 
 9. 3 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงและสามารถท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง

ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน  
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

โครงการสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2559 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

1.2 นายกัมปนาท พระสุพรรณ หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร .................................................................................... 

3.2 นโยบาย ศธ.  5 นโยบายท่ัวไป ขอท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนา

หลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมปญญาทองถ่ิน และการปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝง

อุดมการณการยึดม่ันในสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงผลประโยชนของ

สวนรวมมากกวาของตน และเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ

คิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลายความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมท้ังรูคุณคา และสืบ

สานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

นโยบาย สอศ. A2:สรางผูเรียนใหมีคุณภาพ 

นโยบาย   วิทยาลัย................................................................................................................... 

   ดานการพัฒนาผูเรียน 

   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ ภายในโดยตนสังกัด   

มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.1-6.4 

ดาน  การปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ท่ี 15 

  ดาน   ………………………………………………………………………………………………….. 
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 พระพุทธศาสนา  เปนศาสนาประจําชาติไทย และเปนศูนยรวมทางจิตใจของชาวพุทธ  คน
ไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา และไดนําเอาหลักธร รมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนหลัก
สําคัญในการดํารงชีวิต  ทําใหสังคมไทยอยูรวมกันอยางมีความสุข  ชีวิตคนไทยผูกพันกับพุทธศาสนา 
จึงมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนไทยหลายประการ ไดแก ดานอุปนิสัย เชน ความกตัญูกตเวที การ
เคารพเชื่อฟงผูใหญ การใหอภัย ความเมตตาความกรุณา เปนตน ซ่ึงอุปนิสัยเหลานี้ไดถูกปลูกฝงจาก
การอบรมสั่งสอนตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาตั้งแตวัยเด็ก  ดานประเพณีและวัฒนธรรม 
สวนใหญลวนแตมีรากฐานมาจากพุทธศาสนาท้ังสิ้น เชน ประเพณีทอดกฐิน การอุปสมบท การทําบุญ
เลี้ยงพระ และบางประเพณีก็นําเอาพุทธศาสนาเขาไปผสมผสาน เชน การแตงงาน งานสงกรานต 
เปนตน ตลอดจนวัฒนธรรมการไหว ท่ีคนไทยไดสืบทอดตอกันมาจนเปนวัฒนธรรมไทยท่ีเปน
เอกลักษณของชาติ  อาจกลาวไดวาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ  คนไทยมีความใกลชิดกับพระพุทธศาสนา
เปนอยางมาก  แตในปจจุบันสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไป  คนรุนหลังหันไปใหความสําคัญกับ
วัฒนธรรมประเพณีของตางชาติ มากกวาวัฒนธรรมประเพณีตางๆของไทย รวมถึงวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนาดวย 
  ดังนั้น  เพ่ือเปนการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ และสืบทอด
พระพุทธศาสนาใหดํารงอยูตอไป  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเปนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ใหเกิดข้ึนตอไป  
  

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเปนการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชาติและสืบทอดพระพุทธศาสนา  
5.2 เพ่ือเปนการเผยแพรวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียนนักศึกษา เขารวมกิจกรรม 400  คน   

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 เปนการสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของชาติและสืบทอดพระพุทธศาสนาและปนการ

เผยแพรวัฒนธรรมอันดีงาม  
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7.กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ตุลาคม –สิงหาคม   สถานท่ี วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

ระยะเวลา 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

2558 2559 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ             

2. ดําเนินการตามโครงการ 

2.1 กิจกรรมวันปยมหาราช 

            

3. ติดตามประเมินผล             

4. สรุปและรายงานผล             

1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ             

    2.2กิจกรรมประเพณีลอยกระทง             

3. ติดตามประเมินผล             

4. สรุปและรายงานผล             

1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ             

    2.3 กิจกรรมวันพอ             

3. ติดตามประเมินผล             

4. สรุปและรายงานผล             

1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ             

    2.4วันสถาปนาวิทยาลัยฯ             

3. ติดตามประเมินผล             

4. สรุปและรายงานผล             

1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ             

2.5กิจกรรมวันสงกรานต             

3. ติดตามประเมินผล             

4. สรุปและรายงานผล             

1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ             

2.6  กิจกรรมวันวิสาขบูชา             

3. ติดตามประเมินผล             

4. สรุปและรายงานผล             
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ระยะเวลา 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

2558 2559 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ             

2.7 กิจกรรมไหวคร ู             

3. ติดตามประเมินผล             

4. สรุปและรายงานผล             

1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ             

 2.8 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน

เขาพรรษา 

            

3. ติดตามประเมินผล             

4. สรุปและรายงานผล             

1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ             

2.9กิจกรรมวันแม             

3. ติดตามประเมินผล             

4. สรุปและรายงานผล             
 

 

6. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 

ใชงบประมาณจากหมวดงบพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน 98,380 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ท่ี รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 
กําหนดการเบิกจาย 

ตามไตรมาส 

หมาย

เหต ุ

คา

ครุภัณ

ฑ/

สิ่งกอส

ราง 

คา 

สาธา

รณูป

โภค 

คา

ตอบ 

แทน 

คาใชสอย วัสด ุ รวม 1 2 3 4 

1 กิจกรรมวันปยมหาราช     2,000 2,000      

2 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง     30,000 30,000      

3. กิจกรรมวันพอ     8,000 8,000      

4. วันสถาปนาวิทยาลัยฯ    7,500 12,500 20,000      

5. กิจกรรมวันสงกรานต    3,000 2,000 5,000      

6. กิจกรรมวันวิสาขบูชา     4,380 4,380      

7. กิจกรรมไหวคร ู    5,000 5,000 10,000      

8. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน

เขาพรรษา 

    11,000 11,000      

9. กิจกรรมวันแม     8,000 8,000      

รวม    15,500 82,880 98,380      
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หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 หมายถึง  1 

เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1นักเรียน นักศึกษา ไดรับทราบถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและไดมีสวนรวมในการสงเสริม

วัฒนธรรม  
ประเพณีของชาติสืบตอไป 
9.2นักเรียน นักศึกษา ไดเกิดความตระหนักรู และระลึกถึงความสําคัญของวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา  

เพ่ือนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  

9.3เปนการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน  
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
โครงการแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจําปงบประมาณ 2559 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
1.2 นายกัมปนาท พระสุพรรณ หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร .................................................................................. 
3.2 นโยบาย ศธ.  5 นโยบายท่ัวไป ขอท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนา

หลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมปญญาทองถ่ิน และการปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝง
อุดมการณการยึดม่ันในสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงผลประโยชนของ
สวนรวมมากกวาของตน และเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ
คิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลายความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมท้ังรูคุณคา และสืบ
สานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

นโยบาย สอศ. A2:สรางผูเรียนใหมีคุณภาพ 
นโยบาย   วิทยาลัย
.................................................................................................................................. 
   ดานการพัฒนาผูเรียน 
   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ ภายในโดยตนสังกัด   
มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.1-6.4 
ดาน  การปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ท่ี 15 

  ดาน   ……………………………………………………………………………………………….. 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ท้ังการแขงขันทักษะวิชาชีพ เปนกิจกรรมทาง
วิชาการท่ีจะชวยการกระตุนใหนักเรียนเกิดความมุงม่ัน ตั้งใจ ในการศึกษาหาความรู ท้ังภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติดานวิชาชีพ เปนกระบวนการของการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ
ของนักเรียน อันนําไปสูประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน กอใหเกิดความ
ตระหนักในความสําคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตในสังคม ชวยสงเสริม
และพัฒนาคนเกงสูโลกอาชีพ 
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5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือชวยกระตุนความมุงม่ัน ตั้งใจในการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา 

           5.2 เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะวิชาชีพแกนักเรียน นักศึกษา  
5.3เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา  
 5.4 เพ่ือสรางความตระหนักในความสําคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพแกนักเรียน  
 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  นักเรียนนักศึกษา เขารวมกิจกรรม 400  คน   
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาทางดานทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา เดือนกุมภาพันธ-กันยายน  สถานท่ี วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

ระยะเวลา 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

2558 2559 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
2. ดําเนินการตามโครงการ 
 2.1โครงการจัดการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ 

            

3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
  2.2 โครงการทดสอบมาตรฐานการใช
คอมพิวเตอร 

            

3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
   2.3 ทดสอบมาตรฐานฝมือทาง
วิชาชีพ 

            

3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 
ใชงบประมาณจากหมวดงบพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน38,000 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ที่ รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 
กําหนดการเบิกจาย 

ตามไตรมาส 

หมาย
เหตุ คา

ครุภัณฑ/
ส่ิงกอสราง 

คา 
สาธา
รณูปโ
ภค 

คา
ตอ
บ 
แท
น 

คาใชสอย วัสด ุ รวม 1 2 3 4 

1 โครงการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ    10,000 20,000       

2 โครงการทดสอบมาตรฐานการใช
คอมพิวเตอร 

    6,000 6,000      

3 ทดสอบมาตรฐานฝมือทางวิชาชีพ     2,000 2,000      

รวม    10,000 28,000 38,000      
 

หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 หมายถึง  1 
เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพดีข้ึน 
      9.2 นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการประกอบอาชีพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
โครงการแผนพัฒนาสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคประจําปงบประมาณ 2559 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
1.2 นายกัมปนาท พระสุพรรณ หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 
3.2 นโยบาย ศธ.  5 นโยบายท่ัวไป ขอท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนา

หลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมปญญาทองถ่ิน และการปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝง
อุดมการณการยึดม่ันในสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงผลประโยชนของ
สวนรวมมากกวาของตน และเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ
คิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลายความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมท้ังรูคุณคา และสืบ
สานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

นโยบาย สอศ. A2:สรางผูเรียนใหมีคุณภาพ 
นโยบาย   วิทยาลัย................................................................................................................... 
   ดานการพัฒนาผูเรียน 
   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ ภายในโดยตนสังกัด   
มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.1-6.4 
ดาน  การปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ท่ี 15 

  ดาน   
…………………………………………………………………………………………………………….. 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การคิดประดิษฐคนสิ่งใหม ๆ เกิดนวัตกรรมท่ีสรางความสะดวกสบายและความเจริญ  
เพ่ือใหคนเรามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มาจากบุคคลตาง ๆ ท่ีมีความคิดสรางสรรคริเริ่มใหมีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง... และในขณะเดียวกัน ความคิดริเริ่มท่ีแปลกใหมใน
เชิงลบ เปนความคิดริเริ่มท่ีทําลาย กอใหเกิดผลเสียและความเสียหายไดอยางมหันตเชนเดียวกัน  
 การจัดกิจกรรมสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหนักเรียน นักศึกษาได
มีความคิดริเริมสรางสรรค ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา จึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการแผนพัฒนาสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค 
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5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           5.2 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา รูจักการทํางานเปนกลุมเปนทีม อยูรวมกันอยางมี
ความสุขในการรวมกิจกรรมตางๆ มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

 
5.3 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ไดรูจักใชเวลาใหเกิดประโยชนและมีโอกาสประสบ

ความสําเร็จในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเกิดความชื่นชมยินดีตอความสําเร็จนั้นๆ 
  

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  นักเรียนนักศึกษา เขารวมกิจกรรม 400  คน   
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
          6.2.2 นักเรียน นักศึกษา รูจักการทํางานเปนกลุมเปนทีม อยูรวมกันอยางมีความสุขในการ

รวมกิจกรรมตางๆ มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
 6.2.3 นักเรียน นักศึกษา ไดรูจักใชเวลาใหเกิดประโยชนและมีโอกาสประสบความสําเร็จ 

ในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเกิดความชื่นชมยินดีตอความสําเร็จนั้นๆ 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 59 สถานท่ี วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
ระยะเวลา 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2558 2559 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
2. ดําเนินการตามโครงการ 
 2.1โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร 

            

3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
  2.2 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐจาก
ของเหลือใช 

            

3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
   2.3 โครงการประกวดโครงงาน
วิชาชีพ ตามหลักสูตร 

            

3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 
ใชงบประมาณจากหมวดงบพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน 11,000 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ที่ รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 
กําหนดการเบิกจาย 

ตามไตรมาส 

หมาย
เหตุ 

คา
ครุภัณฑ

/
ส่ิงกอสร

าง 

คา 
สาธา
รณูปโ
ภค 

คา
ตอบ 
แทน 

คา
ใช
สอ
ย 

วัสด ุ รวม 1 2 3 4 

1 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร     5,000 5,000      

2 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐจากของเหลือใช     1,000 1,000      

3 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ     5,000 5,000      

รวม      11,000      
 

หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 หมายถึง  1 
เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ เจตคติ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

9.2 นักเรียน นักศึกษา รูจักการทํางานเปนกลุมเปนทีม อยูรวมกันอยางมีความสุขในการรวม    
กิจกรรมตางๆ มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

9.3 นักเรียน นักศึกษา ไดรูจักใชเวลาใหเกิดประโยชนและมีโอกาสประสบความสําเร็จ 
ในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเกิดความชื่นชมยินดีตอความสําเร็จนั้นๆ 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน  
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
โครงการสงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการประจําปงบประมาณ 2559 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
1.2 นายกัมปนาท พระสุพรรณ หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 
3.2 นโยบาย ศธ.  5 นโยบายท่ัวไป ขอท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนา

หลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมปญญาทองถ่ิน และการปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝง
อุดมการณการยึดม่ันในสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงผลประโยชนของ
สวนรวมมากกวาของตน และเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ
คิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลายความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมท้ังรูคุณคา และสืบ
สานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

นโยบาย สอศ. A2:สรางผูเรียนใหมีคุณภาพ 
นโยบาย   วิทยาลัย................................................................................................................... 
   ดานการพัฒนาผูเรียน 
   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ ภายในโดยตนสังกัด   
มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.1-6.4 
ดาน  การปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ท่ี 15 

  ดาน   ………………………………………………………………………………………………….. 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 จากการท่ีประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542   ซ่ึง
เปนพระราชบัญญัติท่ีเนนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ   ท้ังดานการบริหาร   การจัดการเรียน
การสอน   โดยมีจุดเนนท่ีใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต   ไดเรียนตามความถนัดตามความ
สนใจ และไดรับการบริการดานการศึกษาจากรัฐอยางมีคุณภาพ   สําหรับในเรื่องของการจัดการเรียน
การสอนนั้น  ใน   พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาวถึงไวในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา    
 ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงไดจัดทํา
โครงการแผนสงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการ  
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5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนของการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

           5.2 เพ่ือการตระหนักถึงความ สําคัญแหงคุณภาพชีวิตเม่ือผานการเรียนรูแลวตองมี
ความหมายและคุณคาตอชีวิตของผูเรียนอยางแทจริง 

 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  นักเรียนนักศึกษา เขารวมกิจกรรม 400  คน   
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  เปนการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนของการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
          6.2.2 การตระหนักถึงความ สําคัญแหงคุณภาพชีวิตเม่ือผานการเรียนรูแลวตองมีความหมาย

และคุณคาตอชีวิตของผูเรียนอยางแทจริง  
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา เดือนมิถุนายน – สิงหาคม  สถานท่ี วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
ระยะเวลา 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2558 2559 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
2. ดําเนินการตามโครงการ 
 2.1โครงการสงเสริมการหารายไดพิเศษ
ระหวางเรียน 

            

3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
  2.2 โครงการสงเริมพัฒนาการเรียนรู
ดวยตนเอง 

            

3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
   2.3 โครงการสรางผูประกอบการใหม              
3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 
ใชงบประมาณจากหมวดงบพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน 3,000 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ที่ รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 
กําหนดการเบิกจาย 

ตามไตรมาส 

หมาย
เหตุ 

คา
ครุภัณฑ

/
ส่ิงกอสร

าง 

คา 
สาธา
รณูปโ
ภค 

คา
ตอบ 
แทน 

คาใช
สอย 

วัสด ุ รวม 1 2 3 4 

1 โครงการสงเสริมการหารายไดพิเศษระหวาง
เรียน 

    1,000 1,000      

2 โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง     1,000 1,000      

3 โครงการสรางผูประกอบการใหม     1,000 1,000      

รวม     3,000 3,000      
 

หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 หมายถึง  1 
เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  เปนการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนของการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

9.2 เปนการการตระหนักถึงความ สําคัญแหงคุณภาพชีวิตเม่ือผานการเรียนรูแลวตองมีความหมาย
และคุณคาตอชีวิตของผูเรียนอยางแทจริง 

 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน  
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
โครงการแผนพัฒนาความรูและความสามารถทางวิชาการประจําปงบประมาณ 2559 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
1.2 นายกัมปนาท พระสุพรรณ หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร .................................................................................. 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 
3.2 นโยบาย ศธ.  5 นโยบายท่ัวไป ขอท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนา

หลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมปญญาทองถ่ิน และการปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝง
อุดมการณการยึดม่ันในสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงผลประโยชนของ
สวนรวมมากกวาของตน และเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ
คิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลายความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมท้ังรูคุณคา และสืบ
สานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

นโยบาย สอศ. A2:สรางผูเรียนใหมีคุณภาพ 
นโยบาย   วิทยาลัย................................................................................................................... 
   ดานการพัฒนาผูเรียน 
   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ ภายในโดยตนสังกัด   
มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.1-6.4 
ดาน  การปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ท่ี 15 

  ดาน   ………………………………………………………………………………………………….. 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
และเก่ียวของกับวิถีชีวิตของประชาชนท่ัวไปมากยิ่งข้ึน สงผลใหการดําเนินชีวิตของทุก ๆ คน มีการ
พัฒนาและปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนไปอยูตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษา จึง
จําเปนตองสรางเด็กและเยาวชนใหมีความรู ความสามารถ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณในปจจุบัน 
การจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพดานดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดงรวมถึงการประดิษฐคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ 
ในการเตรียมพรอมใหเด็กและเยาวชนเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต 
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 ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงไดจัดทํา
โครงการแผนพัฒนาความรู 
  

5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา ไดแสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ

ศิลปะ การแสดง  และทักษะดานวิชาชีพ 
5.2 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา แสดงความสามารถท่ีเปนเลิศทางวิชาการ  วิชาชีพ 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  นักเรียนนักศึกษา เขารวมกิจกรรม 400  คน   
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  มีความรู  ความสามารถ  มีทักษะดานวิชาการสาขาตาง ๆ และสามารถนําไปใชในการ  
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน  
 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา เดือนมิถุนายน – สิงหาคม  สถานท่ี วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

ระยะเวลา 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

2558 2559 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
2. ดําเนินการตามโครงการ 
 2.1โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย 

            

3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
  2.2 โครงการสงเสริมทักษะ
ภาษาตางประเทศ 

            

3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
   2.3 โครงการแขงขันตอบปญหาทาง
วิชาการ 

            

3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 
ใชงบประมาณจากหมวดงบพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน 15,000 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ที่ รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 
กําหนดการเบิกจาย 

ตามไตรมาส 

หมาย
เหตุ 

คา
ครุภัณ

ฑ/
ส่ิงกอ
สราง 

คา 
สาธา
รณูปโ
ภค 

คาตอบ 
แทน 

คาใช
สอย 

วัสด ุ รวม 1 2 3 4 

1 โครงการสงเสริมทักษะวิชาภาษาไทย     5,000 5,000      

2 โครงการสงเสริมทักษะภาษาตางประเทศ     7,000 7,000      

3 โครงการตอบปญหาทางวิชาการ     3,000 3,000      

รวม      15,000      
 

หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 หมายถึง  1 
เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  มีความรู  ความสามารถ  มีทักษะดานวิชาการสาขาตาง ๆ และสามารถนําไปใชในการ  
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน 
 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน  
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
โครงการแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีมาตรฐานสูสากล ประจําปงบประมาณ 2559 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
1.2 นายกัมปนาท พระสุพรรณ หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 
3.2 นโยบาย ศธ.  5 นโยบายท่ัวไป ขอท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนา

หลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมปญญาทองถ่ิน และการปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝง
อุดมการณการยึดม่ันในสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงผลประโยชนของ
สวนรวมมากกวาของตน และเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ
คิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลายความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมท้ังรูคุณคา และสืบ
สานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

นโยบาย สอศ. A2:สรางผูเรียนใหมีคุณภาพ 
นโยบาย   วิทยาลัย................................................................................................................... 
   ดานการพัฒนาผูเรียน 
   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ ภายในโดยตนสังกัด   
มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.1-6.4 
ดาน  การปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ท่ี 15 

  ดาน   ………………………………………………………………………………………………….. 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 สภาพปจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษมีท้ังหมด 22 อําเภอ มีขนมธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 4 
เผา สวย ลาว เขมร เยอ มีสถานท่ีและแหลงทองเท่ียว ตามอําเภอตาง ๆ สถานท่ีภายในจังหวัด
มากมาย เปนการสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน และถายทอดความรูประวัติความเปนมาของ
สถานท่ีตาง ๆ แกนักทองเท่ียวของชาวไทยและชาวตางชาติ 
 สภาพปญหา นักเรียน นักศึกษา ยังขาดทักษะในการใชภาษาอังกฤษและถายทอดประวัติ
ความเปนมาของทองถ่ิน ไมกลาพูดและแสดงออกท้ังในและนอกสถานศึกษา ขาดเจตคติท่ีดีตอ
ภาษาอังกฤษ 
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5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษารูจักทรัพยากรการทองเท่ียวของทองถ่ินของตน มีความรู

ความสามารถ  
และทักษะในการนําเสนอแหลงทองเท่ียว และภูมิปญญาของทองถ่ินไดอยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ 
5.2 เพ่ือสรางความตระหนักในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวทองถ่ินใหแก

นักเรียน นักศึกษา 
5.3 เพ่ือกอใหเกิดกระบวนการเสริมสรางประสบการณดานการทองเท่ียวใหแกนักเรียน 

นักศึกษา 
5.4 เพ่ือกอใหเกิดการสรางงานใหกับนักเรียน นักศึกษาและทองถ่ิน  

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 10 คน  
 6.1.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ จํานวน 30  คน  
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1นักเรียน นักศึกษารูจักทรัพยากรการทองเท่ียวของทองถ่ินของตน มีความรู
ความสามารถ  
และทักษะในการนําเสนอแหลงทองเท่ียว และภูมิปญญาของทองถ่ินไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  
 6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ความตระหนักในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวทองถ่ิน  
 6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีการเสริมสรางประสบการณดานการทองเท่ียว 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 59 สถานท่ี วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

ระยะเวลา 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

2558 2559 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
2. ดําเนินการตามโครงการ 
 2.1โครงการอบรมคุเทศก 

            

3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 
ใชงบประมาณจากหมวดงบพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน.10,000 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ที่ รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 
กําหนดการเบิกจาย 

ตามไตรมาส 

หมาย
เหตุ 

คา
ครุภัณ

ฑ/
ส่ิงกอ
สราง 

คา 
สา
ธาร
ณูป
โภ
ค 

คาตอบ 
แทน 

คาใช
สอย 

วัสด ุ รวม 1 2 3 4 

1 โครงการอบรมมคุเทศก   3,600 5,000 6,400 15,000      

รวม      15,000      
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หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 หมายถึง  1 
เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรูเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดศรีสะเกษ  
 9.2 นักเรียน นักศึกษามีความเขาใจ กลาคิด กลาแสดงออก ในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับ

นักทองเท่ียว 
 9.3 นักเรียน นักศึกษามีทักษะการใชภาษาตางประเทศและทัศนคติตอการเรียนภาษาตางประเทศ  
 9.4 นักเรียน นักศึกษารูจักทรัพยากรการทองเท่ียวและภูมิปญญาทองถ่ินของตน มีความรู

ความสามารถและ 
           ทักษะในการนําเสนอแหลงทองเท่ียว และภูมิปญญาทองถ่ินไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  
 9.5 นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวของทองถ่ิน  
 9.6 นักเรียน นักศึกษามีการเสริมสรางประสบการณดานการทองเท่ียว  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน  
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ประจําปงบประมาณ 2559 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
1.2 นายกัมปนาท พระสุพรรณ หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร .................................................................................... 
3.2 นโยบาย ศธ. 5 นโยบายท่ัวไป ขอท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนา

หลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมปญญาทองถ่ิน และการปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝง
อุดมการณการยึดม่ันในสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงผลประโยชนของ
สวนรวมมากกวาของตน และเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ
คิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลายความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมท้ังรูคุณคา และสืบ
สานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

นโยบาย   สอศ. ....................................................................................................................... 
นโยบาย   วิทยาลัย................................................................................................................... 
   ดานการพัฒนาผูเรียน 
   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ ภายในโดยตนสังกัด   
           มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.1-6.4 
 ดาน  การปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ท่ี 15 

   ดาน   ……………………………………………………………………………………………….. 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน นอกจากดานการเรียนทางวิชาการแลว กิจกรรมท่ีจะเสริม
ใหผูเรียนมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน ในดานความเปนระเบียบวินัย รูจักการแกปญหาดวยตนเอง มีความเปนผูนํา 
และผูตามท่ีดีไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม กิจกรรมลูกเสือ คือสวนหนึ่งใน
กิจกรรมท่ีสงเสริม พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหผูเรียนไดมีการพัฒนาการท่ีดีข้ึน สามารถนําไปปรับใชใน 
ชีวิตประจําวัน และสังคมไดเปนอยางดี 
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5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  
5.2 เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข  
5.3 เพ่ือเสริมสรางใหผูเรียนไดฝกทักษะทางลูกเสือ   สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  
 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมกิจกรรม  จํานวน   30  คน  

6.1.2 นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรม   จํานวน  200 คน  
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

6.2.2 ผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
6.2.3 ผูเรียนไดฝกทักษะทางลูกเสือ   สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

7.กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาเดือนตุลาคม 58-สิงหาคม 59 สถานท่ี วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

ระยะเวลา 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

2558 2559 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
2. ดําเนินการตามโครงการ 
    2.1 กิจกรรม Day Camp  

            

3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
    2.2 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ             
3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
    2.3 กิจกรรมวันวชิราวุธ             
3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
    2.4 กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ 
วิสามัญ 

            

3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
    2.5 เตรียมประเมินลูกเสือ             
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3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
             

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 
ใชงบประมาณจากหมวดงบพัฒนาผูเรียน เปนเงิน 50,000 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ที่ รายการคาใชจาย 
ประเภทคาใชจาย 

กําหนดการเบิกจาย 
ตามไตรมาส 

หมา
ย

เหตุ 
คาครุภัณฑ/
ส่ิงกอสราง 

คา 
สาธารณูปโภค 

คาตอบ 
แทน 

คาใช
สอย 

วัสด ุ รวม 1 2 3 4 

1 กิจกรรม Day Camp     10,000 10,000      

2 กิจกรรมวันสถาปนา
ลูกเสือ 

    1,000 1000      

3 กิจกรรมวันวชิราวุธ     500 500      

4 กิจกรรมเขาคายพักแรม
ลูกเสือ วิสามัญ 

   10,000 15,000 25,000      

5 เตรียมประเมินลูกเสือ     13,500 13,500      

รวม      50,000      
 

หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 หมายถึง  1 
เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 ผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  
 9.2 ผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
 9.3 ผูเรียนไดฝกทักษะทางลูกเสือ   สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  
 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน 
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาทหาร ประจําปงบประมาณ 2559 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
1.2 นายกัมปนาท   พระสุพรรณ หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

 1.3 นางสาวบังอรคําพันลา เจาหนาท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
 1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุ................................................................................................... 
3.2 นโยบาย ศธ. 5 นโยบายท่ัวไป ขอท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนา

หลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมปญญาทองถ่ิน และการปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝง
อุดมการณการยึดม่ันในสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงผลประโยชนของ
สวนรวมมากกวาของตน และเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ
คิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลายความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมท้ังรูคุณคา และสืบ
สานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

นโยบาย   สอศ. ....................................................................................................................... 
นโยบาย   วิทยาลัย................................................................................................................... 
   ดานการพัฒนาผูเรียน 
   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ ภายในโดยตนสังกัด   
           มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.1-6.4 
 ดาน  การปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ภายนอกโดย สมศ.   

   ดาน   
…………………………………………………………………………………………………………….. 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในปจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดการศึกษา โดยมุงเนนใหผูเรียนได

มีการพัฒนาการครบทุกดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา โดยเฉพาะดาน
คุณธรรม จริยธรรม การรูจักตนเองพ่ึงตนเอง และสงเสริมสนับสนุนสรางแรงจูงใจใหผูเรียนท่ีมีความ
ม่ันใจ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมุงเนนใหสถานศึกษาแตละแหง ไดจัดทําแนวทางในการสงเสริม
ผูเรียนอยางเปนรูปธรรมและเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเปนท่ียอมรับและเชื่อถือของชุมชน   
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5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
5.2 เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผูเรียน  
 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ จํานวน   2  คน  

 6.1.2  ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร  จํานวน   3  คน  
6.1.3 นักศึกษาวิชาทหาร   จํานวน   20 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรและพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน  

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 
ระยะเวลากรกฎาคม –สิงหาคม 59 สถานท่ี ศูนยฝกนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  

ระยะเวลา 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

2558 2559 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมชี้แจงผูเก่ียวของ             
2. ดําเนินการตามโครงการ 
  - พิธีเปดการฝกนักศึกษาวิชาทหาร
ภาคปกติ 

            

3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 
ใชงบประมาณจากหมวดพัฒนาผูเรียน เปนเงิน 3,000 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ที่ รายการคาใชจาย 
ประเภทคาใชจาย 

กําหนดการเบิกจาย 
ตามไตรมาส หมาย

เหตุ คาครุภัณฑ/
ส่ิงกอสราง 

คา 
สาธารณูปโภค 

คาตอบ 
แทน 

คาใช
สอย 

วัสด ุ รวม 1 2 3 4 

1 พิธีเปดการฝกนักศึกษา
วิชาทหารภาคปกติ 

   3,000  3,000      

รวม      3,000      
 

หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 หมายถึง  1 
เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
 9.2  ผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1. ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน  
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ประจําปงบประมาณ 2559 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
1.2 นายกัมปนาท พระสุพรรณ หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ  
   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 
3.2 นโยบาย ศธ. 5 นโยบายท่ัวไป ขอท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนา

หลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมปญญาทองถ่ิน และการปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝง
อุดมการณการยึดม่ันในสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงผลประโยชนของ
สวนรวมมากกวาของตน และเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ
คิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลายความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมท้ังรูคุณคา และสืบ
สานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

นโยบาย   สอศ. ....................................................................................................................... 
นโยบาย   วิทยาลัย................................................................................................................... 
   ดานการพัฒนาผูเรียน 
   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ ภายในโดยตนสังกัด   
           มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.1-6.4 
 ดาน  การปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ 15 

   ดาน   …………………………………………………………………………………………….. 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การศึกษาสายอาชีพมีองคประกอบของการเรียนท้ังภาคทฤษฎีของงานอาชีพตามสาขาการเรียนรู   
ซ่ึงการสรางประสบการณดานวิชาชีพ เพ่ือเตรียมนักศึกษาใหพรอมท่ีจะเขาสูตลาดแรงงาน และเปน
ผูประกอบการท่ีมีท้ังความรู ความสามารถและคุณธรรม  ดังนั้นวิทยาลัยฯ  จึงไดจัดทัศนศึกษาเพ่ือให
นักเรียนไดมีประสบการณทางวิชาชีพ  โดยไดศึกษาดูงานสถานประกอบการเพ่ือไดเห็นแนวทางการ
ประกอบอาชีพ  การบูรณาการงานอาชีพกับการศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการทํางานหลังสําเร็จ
การศึกษา  โดยนักเรียนชั้นปวช. ไดรับงบประมาณจากนโยบายเรียนฟรี 15 ป มาใชในการดําเนินงาน 

5. วัตถุประสงค 
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5.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดทราบขอมูล ความรู  และมีประสบการณจากสถานประกอบการดาน
การประกอบอาชีพอันเปนประโยชนตอการเรียนในสาขาท่ีตนเลือก 
 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมกิจกรรม  จํานวน   30  คน  

6.1.2นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรม   จํานวน  300 คน  
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาไดทราบขอมูล ความรู  และมีประสบการณจากสถานประกอบการ
ดานการประกอบอาชีพอันเปนประโยชนตอการเรียนในสาขาท่ีตนเลือก 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 59  สถานท่ีสถานประกอบการในจังหวัดและนอกจังหวัด  

ระยะเวลา 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

2558 2559 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมชี้แจงผูเก่ียวของ             
2. ดําเนินการตามโครงการ             
3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 
ใชงบประมาณจากหมวดงบพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน 40,000 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ที่ รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 
กําหนดการเบิกจาย 

ตามไตรมาส 
หมาย
เหตุ คาครุภัณฑ/

ส่ิงกอสราง 
คา 

สาธารณูปโภค 

คา
ตอบ 
แทน 

คาใชสอย วัสด ุ รวม 1 2 3 4 

1 ศึกษาดูงานสาขาวิชาชางยนต    9,000 1,000 10,000      
2 ศึกษาดูงานสาขาวิชาชางไฟฟา

กําลัง 
   9,000 1,000 10,000      

3 ศึกษาดูงานสาขาวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส 

   9,000 1,000 10,000      

4 ศึกษาดูงานสาขาวิชาชางเชื่อม    9,000 1,000 10,000      
5 ศึกษาดูงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร    9,000 1,000 10,000      
6 ศึกษาดูงานสาขาวิชาการบัญช ี    9,000 1,000 10,000      

รวม    54,000 6,000 60,000      
 

หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 หมายถึง  1 
เม.ย.- มิ.ย. 59, 

ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1นักเรียน นักศึกษาไดขอมูลความรู และประสบการณท่ีมีประโยชนตอการเรียนในสายอาชีพจาก

การไป 
ศึกษาดูงานสถานประกอบการ  
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน 
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
โครงการกิจกรรมองคการวิชาชีพ ประจําปงบประมาณ 2559 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 
1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
1.2 นายกัมปนาท พระสุพรรณ หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ  
   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 
3.2 นโยบาย ศธ. 5 นโยบายท่ัวไป ขอท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนา

หลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมปญญาทองถ่ิน และการปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝง
อุดมการณการยึดม่ันในสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงผลประโยชนของ
สวนรวมมากกวาของตน และเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ
คิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลายความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมท้ังรูคุณคา และสืบ
สานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

นโยบาย   สอศ. ....................................................................................................................... 
นโยบาย   วิทยาลัย................................................................................................................... 
   ดานการพัฒนาผูเรียน 
   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ ภายในโดยตนสังกัด   
           มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.1-6.4 
 ดาน  การปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ 15 

   ดาน   ……………………………………………………………………………………………….. 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนโดยใชกิจกรรมองคการวิชาชีพมุงเนนใหนักเรียนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา มีประสบการณใน
ดานสาขาอาชีพมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข มีทักษะความรูในดาน
การเปนผูนํา มีความกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก ในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม และมีความเปนประชาธิปไตย
โครงการสงเสริมกิจกรรมองคการวิชาชีพซ่ึงมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนสอดคลอง
กับระบบการเรียนโดยมุงเนนใหนักเรียนนักศึกษาไดรวมกิจกรรมควบคูไปกับการเรียน  
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5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือสงเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหมีประสบการณท้ังในดานสาขาอาชีพ  มีคุณธรรม

จริยธรรม อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
5.2 เพ่ือสงเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหมีความรูและทักษะดานการเปนผูนํา มีความกลาคิด 

กลาทํา กลาแสดงออก 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมกิจกรรม  จํานวน   30  คน  

6.1.2 นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรม   จํานวน  400 คน  
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  มีคุณธรรม จริยธรรม อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข มีภาวะความเปนผูนํา 
และมีประสบการณดานสาขาอาชีพ 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  58 สถานท่ีสถานประกอบการในจังหวัดและนอกจังหวัด  

ระยะเวลา 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

2558 2559 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
2. ดําเนินการตามโครงการ 
2.1 กิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือรับ
การประเมินองคการวิชาชีพ 

            

3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
1. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ             
2.2 กิจกรรมประชุมทางวิชาการ
องคการวิชาชีพ 

            

3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 
ใชงบประมาณจากหมวดงบพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน 50,000 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ที่ รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 
กําหนดการเบิกจาย 

ตามไตรมาส 
หมาย
เหตุ คาครุภัณฑ/

ส่ิงกอสราง 
คา 

สาธารณูปโภค 

คา
ตอบ 
แทน 

คาใชสอย วัสด ุ รวม 1 2 3 4 

1 กิจกรรมเตรียมความพรอม
เพ่ือรับการประเมินองคการ
วิชาชีพ 

    20,000 20,000      

2 กิจกรรมประชุมทางวิชาการ
องคการวิชาชีพ 

   15,000 15,000 30,000      

รวม      50,000      
 
 

หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 หมายถึง  1 
เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

มีคุณธรรม จริยธรรม อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข มีภาวะความเปนผูนํา และมีประสบการณ
ดานสาขาอาชีพ  

 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน 
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑประจําปงบประมาณ 2559 

 
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
1.2 นางสาวสีนวน ศรีหะบุตร หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 
3.2 นโยบาย ศธ.  10 นโยบายเรงดวน ขอท่ี 3 เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ

และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจใหนักเรียน นักศึกษาพอแมและผูปกครองมีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลาย
เขารับการศึกษาดานสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเปนความตองการ
ของตลาดแรงงาน 

นโยบาย สอศ. A: สรางผูเรียนใหมีคุณภาพ ขอท่ีA: 27 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา  

นโยบาย   วิทยาลัย................................................................................................................... 
   ดานการพัฒนาผูเรียน 
   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ  
ภายในโดยตนสังกัดดานการบริหารการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.6 
ภายนอกโดย สมศ.   

 มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 11 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การดูแลสุขภาพเปนสิ่งท่ีสําคัญตอชีวิตและในสถานศึกษาทุกสถานศึกษาตองมีหองพยาบาล
และยาสามัญประจําบานไวสําหรับรักษาอาการปวยเบื้องตนของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรใน
สถานศึกษา แตในสภาพปจจุบันจํานวนยาสามัญประจําบานในหองพยาบาลมีไมเพียงพองาน
สวัสดิการนักเรียน นักศึกษาไดตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพ จึงไดจัดทําโครงการจัดหา
เวชภัณฑประจําหองพยาบาล 

5. วัตถุประสงค 
    5.1 เพ่ือเปนการบริการท่ีดีใหกับนักเรียน-นักศึกษา  
    5.2เพ่ือเพ่ิมประสบการณการใหบริการดานพยาบาลในสถานศึกษาแกนักเรียนนักศึกษา 
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  5.3   เพ่ือใหสถานศึกษามียาสามัญประจําบานและวัสดุอุปกรณดานการปฐมพยาบาล
เบื้องตนไวบริการนักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
 
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ     
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษจํานวน  500 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 นักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยฯ ไดรับการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องตน 
    6.2.2 นักเรียน-นักศึกษา ไดรับการดูแลและไดความรูดานสุขภาพอนามัย  
    6.2.3 นักเรียน– นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษมีสุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึน
ภายหลังจากท่ีไดรับบริการและใหความรูดานสุขภาพอนามัย 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา 11 มีนาคม 2559  สถานท่ีวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
ระยะเวลา 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2558 2559 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ             
2. ดําเนินการตามโครงการ             
3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 

ใชงบประมาณจากหมวดงบพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน15,000 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ท่ี รายการคาใชจาย 
ประเภทคาใชจาย 

กําหนดการเบิกจาย 
ตามไตรมาส หมาย

เหตุ คาครุภัณฑ/
สิ่งกอสราง 

คา 
สาธารณูปโภค 

คาตอบ 
แทน 

คาใช
สอย 

วัสดุ รวม 1 2 3 4 

1 ยาสามัญประจําบาน     15,000 15,000      
2             
3             
4             
5             

รวม      15,000      

 
หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 

หมายถึง  1 เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   9.1 1 มีวัสดุอุปกรณดานการปฐมพยาบาลเบื้องตนพรอมใหบริการ  

9.1.2มียาสามัญประจําบานไวบริการนักเรียน-นักศึกษาและ บุคลากร วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
โครงการซอมแซมเครื่องกรองน้ําประจําปงบประมาณ 2559 

 
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
1.2 นางสาวสีนวน ศรีหะบุตร หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 
3.2 นโยบาย ศธ.  10 นโยบายเรงดวน ขอท่ี 3 เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ

และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจใหนักเรียน นักศึกษาพอแมและผูปกครองมีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลาย
เขารับการศึกษาดานสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเปนความตองการ
ของตลาดแรงงาน 

นโยบาย สอศ. A: สรางผูเรียนใหมีคุณภาพ ขอท่ีA: 27 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา  
นโยบาย   วิทยาลัย................................................................................................................... 
   ดานการพัฒนาผูเรียน 
   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ  
ภายในโดยตนสังกัดดานการบริหารการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.8 
ภายนอกโดย สมศ.ตัวบงชี้ท่ี 11 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ ไดรับความอนุเคราะหเครื่องกรองน้ําดื่มจากสโมสรโรตารี่

จังหวัดศรีสะเกษ   จํานวน 1 เครื่อง และยังไมเคยไดรับการซอมแซมดูแล  และในขณะนี้เครื่องกรอง
น้ําดื่มดังกลาวไมสามารถทําความเย็นได  รวมถึงการปนเปอนของฝุนละออง งานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา ไดตระหนักในเรื่องของการมีสุขภาพท่ีดี จึงจัดทําโครงการซอมแซมเครื่องกรองน้ําดื่มใหได
มาตรฐานและปลอดภัยของ นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
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5. วัตถุประสงค 
   5.1  เพ่ือใหไดน้ําดื่มท่ีสะอาดและปลอดภัย 

5.2 เพ่ือสุขภาพท่ีดีของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ     

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษจํานวน  500 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2. 1. นักเรียนนักศึกษามีน้ําดื่มสะอาด ปลอดภัยและมีสุขภาพดี 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 13 พฤษภาคม 2559 สถานท่ีวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

ระยะเวลา 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

2558 2559 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ             
2. ดําเนินการตามโครงการ             
3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 

ใชงบประมาณจากหมวดงบพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน5,000 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ท่ี รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 
กําหนดการเบิกจาย 

ตามไตรมาส 
หมาย
เหตุ คาครุภัณฑ/

สิ่งกอสราง 

คา 
สาธารณูปโภ

ค 

คาตอบ 
แทน 

คาใช
สอย 

วัสดุ รวม 1 2 3 4 

1 อุปกรณซอมแซมเครื่องกรองน้ํา     5,000 5,000      
2             
3             
4             
5             

รวม     5,000 5,000      

 
หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 

หมายถึง  1 เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   9.1 นักเรียนนักศึกษา มีน้ําดื่มสะอาดและปลอดภัยอีกท้ังมีสุขภาพดี  
 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน 



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
โครงการซอมแซมโรงอาหารประจําปงบประมาณ 2559 

 
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
1.2 นางสาวสีนวน ศรีหะบุตร หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร .................................................................................... 
3.2 นโยบาย ศธ.  10 นโยบายเรงดวน ขอท่ี 3 เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ

และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจใหนักเรียน นักศึกษาพอแมและผูปกครองมีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลาย
เขารับการศึกษาดานสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเปนความตองการ
ของตลาดแรงงาน 

นโยบาย สอศ. A: สรางผูเรียนใหมีคุณภาพ ขอท่ีA: 27 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา  

นโยบาย   วิทยาลัย............................................................................................................. 
   ดานการพัฒนาผูเรียน 
   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ  
ภายในโดยตนสังกัดดานการบริหารการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.8 
ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ท่ี 11 

 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ มีโรงอาหารจํานวนหนึ่งหลัง ไดจัดตั้งข้ึนจากการบริจาคของ
ชมรมผูปกครอง และผานการใชงานมาหลายป โดยไมไดรับการซอมแซม ปรับปรุง สภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอกไมถูกสุขลักษณะ งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา ไดเห็นความสําคัญในเรื่อง
สุขภาพ จึงจะมีการพัฒนา ปรับปรุงโรงอาหารใหสะอาด ถูกสุขลักษณะเพ่ือสุขภาพท่ีดีของนักเรียน 
นักศึกษา และผูมาใชบริการ   
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5. วัตถุประสงค 
5.1. เพ่ือใหมีสถานท่ีในการจําหนายอาหารท่ีสะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ  
5.2 เพ่ือสุขภาพท่ีดีของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ และผูมาใชบริการ

โรงอาหาร 
6.เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ จํานวน 300 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษมีโรงอาหารท่ีไดมาตรฐาน มีการบริการเปนระบบ มี
ประสิทธิภาพสะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
     6.2.2 นักเรียน นักศึกษา และผูมาใชบริการโรงอาหารไดรับความพึงพอใจ 
 
 7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาวันท่ี 30 มิถุนายน  2559  สถานท่ีวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
ระยะเวลา 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2558 2559 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ             
2. ดําเนินการตามโครงการ             
3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 

ใชงบประมาณจากหมวดงบพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน10,000 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ท่ี รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 
กําหนดการเบิกจาย 

ตามไตรมาส 
หมาย
เหตุ คาครุภัณฑ/

สิ่งกอสราง 

คา 
สาธารณูปโภ

ค 

คาตอบ 
แทน 

คาใช
สอย 

วัสดุ รวม 1 2 3 4 

1 ปายแสดงรายการสินคาและราคา 
(4ปาย) 

   800        

2 ตูเก็บอุปกรณ เครื่องครัว) (4 ใบ)    9,200        
3             
4             
5             

รวม    10,000        

 
หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 

หมายถึง  1 เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  9.1 วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ มีโรงอาหารท่ีสะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ  
  9.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ ไดรับความพึงพอใจในการเขาใชบริการ
โรงอาหาร 
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
โครงการตรวจสุขภาพประจําป ประจําปงบประมาณ 2559 

 
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
1.2นางสาวสีนวน ศรีหะบุตร หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 
3.2 นโยบาย ศธ.  10 นโยบายเรงดวน ขอท่ี 3 เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ

และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจใหนักเรียน นักศึกษาพอแมและผูปกครองมีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลาย
เขารับการศึกษาดานสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเปนความตองการ
ของตลาดแรงงาน 

นโยบาย สอศ. A: ยกระดับคุณภาพผูเรียน  ขอท่ี A: 27 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา  

นโยบาย   วิทยาลัย................................................................................................................... 
   ดานการพัฒนาผูเรียน 
   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ  
ภายในโดยตนสังกัดดานการบริหารการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.6 
ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ท่ี 11 

 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การดูแลสุขภาพเปนสิ่งท่ีสําคัญตอชีวิตและในสถานศึกษาทุกสถานศึกษาตองมีการดูแลและ
ใหบริการตรวจสุขภาพใหแก นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงการใหบริการตรวจสุขภาพแกนักเรียนนักศึกษาเปนอีก
บริการหนึ่งท่ีจะทําใหไดขอมูลเบื้องตนดานสุขภาพของนักเรียน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาไดตระหนักใน
เรื่องของการดูแลสุขภาพ จึงไดจัดทําโครงการตรวจสุขภาพประจําปใหกับนักเรียน นักศึกษา   วิทยาลัยสารพัด
ชางศรีสะเกษ 
 

5. วัตถุประสงค 
5.1. เพ่ือเปนแนวทางการสงเสริมการดูแลสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา 
5.2 เพ่ือเปนสวัสดิการแกนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

5.3 เพ่ือเปนแนวทางการแกไขปญหาดานสุขภาพของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

     6.1.1นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. ไดรับการตรวจสุขภาพ จํานวน 500 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

     6. 2.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ ไดรับ
การตรวจสุขภาพทุกคน 
 
 7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา วันท่ี 8,15 มิถุนายน 2559  สถานท่ีวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
ระยะเวลา 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2558 2559 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ             
2. ดําเนินการตามโครงการ             
3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 

ใชงบประมาณจากเงินรับฝากท่ีเก็บจากนักเรียน นักศึกษา เปนเงิน 100,000 บาทตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

ท่ี รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 
กําหนดการเบิกจาย 

ตามไตรมาส 
หมาย
เหตุ คาครุภัณฑ/

สิ่งกอสราง 

คา 
สาธารณูป

โภค 

คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย วัสดุ รวม 1 2 3 4 

1 คาตรวจสุขภาพ     100,000        
2             
3             
4             
5             

รวม    100,000        

 
หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 

หมายถึง  1 เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. เปนแนวทางการสงเสริมการดูแลสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา 
2.เปนสวัสดิการแกนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
3. เปนแนวทางการแกไขปญหาดานสุขภาพของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน  
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
โครงการทําประกันอุบัติเหตุประจําปงบประมาณ 2559 

 
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
1.2 นางสาวสีนวน ศรีหะบุตร หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 
3.2 นโยบาย ศธ.  10 นโยบายเรงดวน ขอท่ี 3 เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ

และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจใหนักเรียน นักศึกษาพอแมและผูปกครองมีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลาย
เขารับการศึกษาดานสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเปนความตองการ
ของตลาดแรงงานขอท่ี 9 เรงทบทวนมาตรการความปลอดภัยสําหรับสถาบันศึกษาตางๆ เก่ียวกับการจัด
กิจกรรมทัศศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงเปนหมูคณะของ
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาโดยใหมีผลบังคับใชใหทุกสถาบันการศึกษายึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด 

นโยบาย สอศ. A: สรางผูเรียนใหมีคุณภาพ ขอท่ีA: 27 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา  

นโยบาย   วิทยาลัย.................................................................................................................. 
   ดานการพัฒนาผูเรียน 
   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ  
ภายในโดยตนสังกัดดานการบริหารการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.6 
ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ท่ี 11 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันการดูแลสุขภาพเปนสิ่งท่ีสําคัญตอชีวิตการทําประกันอุบัติเหตุจะเปนการใหบริการ

นักเรียนนักศึกษาอีกดานหนึ่ง  เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาสวนใหญเรียนในภาคปฏิบัติ อาจจะเกิด
อุบัติเหตุเล็กๆนอยๆได  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ไดตระหนักและหวงในเรื่องของการดูแล
และชวยเหลือดานอุบัติเหตุ จึงไดจัดทําการทําประกันอุบัติเหตุใหกับนักเรียน นักศึกษา 
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5. วัตถุประสงค 
    5.1  เพ่ือเปนการดูแลใหความชวยเหลือคาใชจายผูปกครอง 
    5.2  เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการประกันอุบัติเหตุ 
    5.3 เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการคุมครองความปลอดภัยจากบริษัทประกันภัย  
    5.4  เพ่ือสวัสดิการดานบริการใหกับนักเรียนนักศึกษา 
 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ     

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษจํานวน  500 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2. 1. นักเรียน-นักศึกษา ไดรับการประกันอุบัติเหตุ 
    6.2. 2  นักเรียน-นักศึกษา ไดรับการคุมครองความปลอดภัยจากบริษัทประกันภัย 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา วันท่ี17 มิถุนายน 2559  สถานท่ีบริษัทวิริยะประกันภัย  (คุณบานชื่น  ม่ิงมิตรมี) 

ระยะเวลา 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

2558 2559 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ             
2. ดําเนินการตามโครงการ             
3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 

ใชงบประมาณจากเงินท่ีเก็บจากนักเรียน นักศึกษา เปนเงิน100,000 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ท่ี รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 
กําหนดการเบิกจาย 

ตามไตรมาส 
หมาย
เหตุ คาครุภัณฑ/

สิ่งกอสราง 

คา 
สาธารณูปโภ

ค 

คาตอบ 
แทน 

คาใชสอย วัสดุ รวม 1 2 3 4 

1 คาทําประกันอุบัติเหตุ (500คน)    100,000        
2             
3             
4             
5             

รวม    100,000        

 
หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 

หมายถึง  1 เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   9.1 นักเรียนนักศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิต เพราะไดรับการคุมครองการประกันอุบัติเหตุจาก
บริษัทประกันภัยซ่ึงชวยลดภาระของวิทยาลัยและผูปกครองนักเรียนนักศึกษา 
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน 
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
โครงการบริจาคโลหิต ประจําปงบประมาณ 2559 

 
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
1.2 นางสาวสีนวน ศรีหะบุตร หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร .................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 
3.2 นโยบาย ศธ.  10 นโยบายเรงดวน ขอท่ี 3 เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ

และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจใหนักเรียน นักศึกษาพอแมและผูปกครองมีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลาย
เขารับการศึกษาดานสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพราะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเปนความตองการ
ของตลาดแรงงาน 

นโยบาย สอศ. A: สรางผูเรียนใหมีคุณภาพ ขอท่ีA: 27 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา  

นโยบาย   วิทยาลัย
.................................................................................................................................. 
   ดานการพัฒนาผูเรียน 
   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ  
ภายในโดยตนสังกัดดานการบริหารการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.6-3.7 
ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ท่ี 11 

 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ดวยในปจจุบันโลหิตท่ีไดรับบริจาคในแตละวันนั้นของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาด
ไทย นั้นไมเพียงพอตอความตองการของผูตองการรับโลหิต สืบเนื่องจาก   มีผูตองการใชโลหิต  เปน
จํานวนมากท่ัวท้ังประเทศ  ถึงแมจะมีผูบริจาคโลหิตเปนจํานวนมาก  แตก็ยังไมเพียงพอ  การบริจาค
โลหิตเปนเสมือนการตอชีวิตใหแกเพ่ือนมนุษย  หลายครั้งท่ีคลังโลหิตไมสามารถจัดหาโลหิตมาสํารอง
ไวไดตามเปา ท่ีวางไว ทําให เกิดความเดือดรอนในการตองหาโลหิตโดยเรงดวน  ทําใหการรักษาผูปวย
ลาชา หรือไมสามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังบางคราวโลหิตท่ีไดรับบริจาคมานั้นก็ไมสา
มารนําไปใช อนึ่งนอกจากโลหิตแลว ยังมีพลาสมา  เกร็ดโลหิต ท่ียังถือวา เปนสวนสําคัญอยางมาก ท่ี
ทางศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ตองการขอรับบริจาคจากผูท่ีมีจิตอันเปนกุศล   ดังนั้น ทางกลุม
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ครอบครัวกูรู ตระหนักถึงปญหา ดังกลาว จึงไดกอเกิดเปนโครงการในครั้งนี้ เพ่ือรวมเปนสวนหนึ่งใน
การจัดหา และรวมบริจาคโลหิต เพ่ือทางศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทยจักไดนําไปใช
ประโยชน เพ่ือเพ่ือนมนุษยตอไป 

 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษา มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  รูจักการใหท่ีดี  
5.2 เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษา ไดมีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพ เพ่ือใหมีคุณสมบัติเหมาะสม

ในการเปนผูบริจาค 
5.3 เปนการเผยแพรความรูฯ แกนักเรียนนักศึกษา 
5.4 เพ่ือลดจํานวนนักเรียนนักศึกษาท่ีบริจาคโลหิตไมไดดวยปญหาสุขภาพ และการเตรียมความ

พรอม  
6.1  เชิงปริมาณ 

    6.1.1  นักเรียนนักศึกษา รวมบริจาคโลหิต ปละ 100  คน   
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  นักเรียนนักศึกษามีจิตใจท่ีเสียสละเพ่ือสวนรวมและเปนการสรางสัมพันธอันดีกับ
ชุมชนและหนวยงาน 
 
กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา วันท่ี 1 ธันวาคม 2558สถานท่ีวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

ระยะเวลา 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

2558 2559 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ             
2. ดําเนินการตามโครงการ             
3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             

 
6. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 

ไมไดใชงบประมาณ 

ท่ี รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 
กําหนดการเบิกจาย 

ตามไตรมาส 
หมาย
เหตุ คาครุภัณฑ/

สิ่งกอสราง 

คา 
สาธารณูปโภ

ค 

คาตอบ 
แทน 

คาใช
สอย 

วัสดุ รวม 1 2 3 4 

1             
2             
3             
4             
5             

รวม            

 
หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 

หมายถึง  1 เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  9.1. นักเรียนนักศึกษาสามารถดูแลสุขภาพใหมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเปนผูบริจาคประจําตอไป  
  9.2 นักเรียนนักศึกษาไดรับการถายทอดความรูจากผูประสานงานฯ ดานการดูแลสุขภาพและการเตรียม
ความพรอม 
  9.3 จํานวนนักเรียนนักศึกษาท่ีบริจาคโลหิตไมไดดวยปญหาสุขภาพ และการเตรียมความพรอมลดลงท้ัง
ในและสถานท่ี 
  9.4 นักเรียนนักศึกษาบริจาคโลหิตท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสพบปะสังสรรค เพ่ิมเติมความรูใน  
แนวเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ สงผลใหไดรับบริจาคโลหิตท่ีมี คุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน 
 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน  
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
โครงการปรับปรุงหองพยาบาลประจําปงบประมาณ 2559 

 
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
1.2 นางสาวสีนวน ศรีหะบุตร หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร .................................................................................... 
3.2 นโยบาย ศธ.  10 นโยบายเรงดวน ขอท่ี 3 เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ

และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจใหนักเรียน นักศึกษาพอแมและผูปกครองมีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลาย
เขารับการศึกษาดานสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเปนความตองการ
ของตลาดแรงงาน 

นโยบาย สอศ. A: สรางผูเรียนใหมีคุณภาพ ขอท่ีA: 27 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา  

นโยบาย   วิทยาลัย
.................................................................................................................................. 
   ดานการพัฒนาผูเรียน 
   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ  
ภายในโดยตนสังกัดดานการบริหารการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.8 
ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ท่ี 11 

 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

หอพยาบาลในปจจุบันมีสภาพท่ีไมเหมาะสมในการใหบริการ ท้ังสภาพหอง สภาพ
สิ่งแวดลอมท้ังภายในและภานอก  ตามนโยบายของรัฐบาล มุงเนนใหเห็นความสําคัญเรื่องการดูแล
สุขภาพของเยาวชน นักเรียนนักศึกษา มีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาสุขภาพ การคุมครอง
ผูบริโภคและกําหนดมาตรฐานการปองกัน  และแกไขปญหาโภชนาการในสถานศึกษา  โดยมุงแจงให
เยาชน มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี  เพ่ือจะไดมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ ไดตระหนักในความสําคัญจึงกําหนดโครงการปรับปรุงหอง
พยาบาล  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบริการผูปวยใหไดมาตรฐาน และเสริมสรางสุขภาพนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
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5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือใหมีครุภัณฑท่ีพรอมใชงานได 
5.2 เพ่ือใหงานสวัสดิการไดมาตรฐาน 
5.3 เพ่ือเปนการบริการท่ีดีใหกับนักเรียน-นักศึกษา 
5.4 เพ่ือใหสถานศึกษามีหองพยาบาลท่ีไดมาตรฐานสากลเปนแหลงใหบริการดานสุขภาพอนามัย  
5.5 เพ่ือเพ่ิมประสบการณการใหบริการดานพยาบาลในสถานศึกษาแกนักเรียนนักศึกษา  
 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ     

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ ไดรับการดูแลและได
ความรู ในการดูแลสุขภาพ จํานวน  300 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2. 1. นักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยฯ ไดรับการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องตน 
  6.2. 2 นักเรียน-นักศึกษา ไดรับการดูแลและไดความรูดานสุขภาพอนามัย 
  6.2. 3 มีครุภัณฑไวบริการ  มีเตียงนอนครบเพียงพอตอผูรับบริการมีเตียงท่ีสภาพใชงานไดดี  
  6.2. 4 ผูเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึนภายหลังจากท่ีไดรับบริการและ

ใหความรูดานสุขภาพอนามัย  
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา วันท่ี29 กุมภาพันธ 2559  สถานท่ีวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 

ระยะเวลา 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

2558 2559 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ             
2. ดําเนินการตามโครงการ             
3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 

ใชงบประมาณจากหมวดงบพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน20,000 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ท่ี รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 
กําหนดการเบิกจาย 

ตามไตรมาส 
หมาย
เหตุ คาครุภัณฑ/

สิ่งกอสราง 

คา 
สาธารณูปโภ

ค 

คาตอบ 
แทน 

คาใช
สอย 

วัสดุ รวม 1 2 3 4 

1 เตียงนอนพักสําหรับคนปวย     12,000       
2 ที่นอน     8,000       
3             
4             
5             

รวม     20,000       

 
หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 

หมายถึง  1 เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   9.1 มีหองพยาบาลท่ีไดมาตรฐานพรอมใหบริการ 
   9.2 มีวัสดุครุภัณฑท่ีทันสมัยพรอมใหบริการ  
 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน  
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วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
โครงการใหคําปรึกษาดานสุขภาพอนามัย ประจําปงบประมาณ 2559 

 
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1 นายสมาน   สมจริง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
1.2 นางสาวสีนวน ศรีหะบุตร หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
1.3 นางสาวบังอร คําพันลา เจาหนาท่ีงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
1.4 คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยงภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 

ยุทธศาสตร ท่ี............ ประเด็นยุทธศาสตร ................................................................................... 
3.2 นโยบาย ศธ.  10 นโยบายเรงดวน ขอท่ี 3 เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ

และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจใหนักเรียน นักศึกษาพอแมและผูปกครองมีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลาย
เขารับการศึกษาดานสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเปนความตองการ
ของตลาดแรงงาน 

นโยบาย สอศ. A: ยกระดับคุณภาพผูเรียน  ขอท่ี A: 27 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา  

นโยบาย   วิทยาลัย................................................................................................................ 
   ดานการพัฒนาผูเรียน 
   ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 ดานการประกันคุณภาพ  
ภายในโดยตนสังกัดดานการบริหารการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.6 
ภายนอกโดย สมศ.  ตัวบงชี้ท่ี 11 

 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การดูแลสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก
และการติดตามดูแลนักศึกษาตองกระทําท้ังในสถานศึกษาและทางบานเพราะปจจุบันปญหาวัยรุนเปนปญหาท่ี
ผูใหญควรใหความสําคัญ นักเรียน นักศึกษาสวนใหญมีปญหาทางดานสุขภาพการใหคําปรึกษาดานอนามัยจะ
เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะชวยแกไขปญหาของนักเรียนนักศึกษารวมถึงบุคลากร และเปนการปรับพฤติกรรมท่ีไมพึง
ประสงคของนักเรียนดวย  

 
5. วัตถุประสงค 

5.1. เพ่ือแนะนําการดูแลสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
5.2  เพ่ือเปนการสํารวจปญหาของนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
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5.3  เพ่ือเปนแนวทางในการชวยเหลือ หรือสนับสนุนนักเรียนนักเรียนนักศึกษาในดานตางๆ 
5.4  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษคํานึงถึงการดํารงชีวิตดวย

ความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน 
5.5  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษมีความรูเก่ียวกับการดูแล

สุขภาพเบื้องตน 
 

6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

    6.1.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ จํานวน 300 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษมีสุขภาพดีทุกคน 
6.2.2 นักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษมีความรูเก่ียวกับการดูแล

สุขภาพ 
 7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา วันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 สถานท่ีวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
ระยะเวลา 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2558 2559 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
1. ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ             
2. ดําเนินการตามโครงการ             
3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา 

ใชงบประมาณจากหมวดงบพัฒนาผูเรียน  เปนเงิน5,000 บาทตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ท่ี รายการคาใชจาย 

ประเภทคาใชจาย 
กําหนดการเบิกจาย 

ตามไตรมาส 
หมาย
เหตุ คาครุภัณฑ/

สิ่งกอสราง 

คา 
สาธารณูปโภ

ค 

คาตอบ 
แทน 

คาใช
สอย 

วัสดุ รวม 1 2 3 4 

1 คาตอบแทนวิทยากรภายนอก   2,400   2,400      
2 คาปาย    900  900      
3 กระดาษ     1,300 1,300      
4 แฟมเอกสารบาง     400 400      
5             

รวม      5,000      

 
หมายเหตุ ไตรมาส 1 หมายถึง  1 ต.ค.- ธ.ค. 58 ,ไตรมาส 2 หมายถึง  1 ม.ค.- มี.ค. 59,ไตรมาส 3 

หมายถึง  1 เม.ย.- มิ.ย. 59,ไตรมาส 4 หมายถึง  1 ก.ค.- ก.ย. 59 
 
 
 
 
 



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  9.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษไดความรูและแนวทางการดูแลสุขภาพ
ไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1 ติดตามจากแบบสอบถาม  
 10.2 สังเกตการณ  
 10.3 สรุปผลการดําเนินงาน  
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