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คํานํา 

 
 

                     แผนปฎิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2561 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 2561 ครั้งนี้ จนสําเร็จลุลวงดวยดี 
  
 
 

       งานวางแผนและงบประมาณ 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

กระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
“ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู” 

“ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจตอเพ่ือน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง” 
“ใหเด็กท่ีเรียนเกงกวา ชวยสอนเพ่ือนท่ีเรียนชากวา” 

“ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพ่ือใหเห็นคุณคาของความสามัคคี” 
 

1.1 นโยบายนายกรัฐมนตรี 
1) ทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายใน ก.ย.59 ใหมากท่ีสุด ท่ีเหลือสงตอใหรัฐบาลตอไป 
2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศไดคนมีคุณภาพ 
3) ปรับ ลดภาระงานท่ีไมจําเปนของ ศธ.ลง 
4) เรงปรับหลักสูตร/ตํารา แตละกลุมใหเหมาะสม การพิมพตํารา ตองคุมราคา 
5) ผลิตคนใหทันกับความตองการของประเทศ จบแลวตองมีงานทํา เขาทํางาน AEC ใหทันปนี้        

ชวยแกปญหาวางงาน และปญหาสังคมได 
6) ปรับหลักสูตรทําใหเด็ก ครู ผูปกครองมีความสุข 
7) ใชสื่อการสอน กระตุนผูเรียนเพ่ือสรางแรงจูงใจในการเรียนรูกับเด็ก 
8) ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาใหท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 
9) นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมและกวางขวาง 
10) เรียนไมใชเพ่ือสอบ แตเรียนใหไดทักษะชีวิต อยูในยุคโลกไรพรมแดน 

1.2 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ) 
1) ภายใน 1 ป ใหเด็กทุกคนไดเขาถึงคุณภาพการศึกษาอยางเทาเทียม (โอกาสการเรียน/ฝกอบรม

วิชาชีพ) 
2) ภายใน 5 ป ใหครูใชศักยภาพในการสอนอยางเต็มท่ี 
3) ภายใน 1 ป จะทําใหครูครบเกณฑ 

ภายใน 2 ป จะทําใหครูประจําชั้นครบทุกหอง 
ภายใน 5-10 ป จะทําใหครูตรงสาขา 

4) ภายใน 2 ป จะทําใหเด็กเรียนทองจําในสิ่งท่ีควรจํา และนําสิ่งท่ีจําไปฝกวิเคราะห แกปญหาและนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดครบทุกโรงเรียน (ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะหเพ่ือการประกอบ
อาชีพ) 

5) ภายใน 5 ป จะทําใหมีการสอน STEM Education ครบทุกโรงเรียน 
6) ภายใน 3 ปจะยกระดับภาษาอังกฤษใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันได 
7) ภายในป 2560 ปรับระบบการสอน O-NET ใหเปนท่ียอมรับและสะทอนถึงคุณภาพของการจัด

การศึกษา (อาชีวะ V-NET และประเมินสมรรถนะ) 
8) ภายใน 10 ป ผลิตกําลังคนใหตรงกับความตองการของประเทศ 
9) ผลิตคนดีออกสูสังคม 
10) ภายใน 10 ป ซอมบานพักครูใหแลวเสร็จท้ังหมด 
11) แกปญหาทุกจริตและประพฤติมิชอบ 
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1.3 นโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
“เดินหนาปฎิรูปอาชีวศึกษา ธํารงรักษาธรรมาภิบาล” 

1. เปลี่ยนคานิยมใหเขาสูอาชีวศึกษามากข้ึน 
- ขยายทวิศึกษาใหมากข้ึน 

o สพฐ./สช./กศน. 
o เพ่ิมสาขา 
o บริหารงบประมาณ คาอุปกรณจากหนวยงานรวมจัดทวิศึกษา 
o คาจัดการ ของบกลาง 
o จูงใจใหมาเรียนสายอาชีพ 
o Road show 
o อบรมสาขาอาชีพท่ีขาดแคลน จํานวน 1,000,000 คน เชน ชางประปา/ไฟฟา 

มัคคุเทศก สปา ขนสงระบบราง เครื่องทําความเย็น ฯลฯ 
- สาขาท่ีตองเรงเพ่ิมผูเรียน 

o รถไฟความเร็วสูง 
o ชางเชื่อมโลหะ 
o อิเล็กทรอนิกส 
o ชางไฟฟา 
o ชางกลโรงงาน 

- เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
o Logistic 
o ทองเท่ียวและการโรงแรม 
o มัคคุเทศก 
o คหกรรม 

- เรงรณรงครับนักศึกษารุนใหม 
o เขาถึง รร. สพฐ./สช. 
o อาชีวะสนเทศ 
o ประชาสนเทศ/เสมาสนเทศ 

- เสริมสรางภาพลักษณ 
o นวนิยาย 
o หนังสั้น 
o Social Media 

2. ความรวมมือสถานประกอบการ 
- ทวิภาคี 

o จัดตั้ง กรอ.อศ เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด/สระแกว 
o กรอ. 26 กลุมอาชีพ 
o เพ่ือผูเรียน/สถานประกอบการ 
o พัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ 
o พัฒนาคุณภาพการจัดทวิภาคี 
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3. ลดการทะเลาะวิวาท 
o ทวิภาคี กทม./ปริมณฑล 
o เตรียมอาชีวศึกษา 
o ผูพิพากษา ตํารวจ นักจิตวิทยา รวมแกปญหา 
o เฝาระวัง ผาน social Media 

4. สถานศึกษาอาชีวะเปนเลิศเฉพาะดาน 
o วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทย 
o พัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง 37 แหง 

5. อาชีวะมาตรฐานสากล 
o พัฒนาการเรียนการสอนรวมกับ 7 ประเทศ (จีน ญี่ปุน สิงคโปร เยอรมนี อังกฤษ 

อิสราเอล เดนมารก) 
o สงนักศึกษาฝกประสบการณ 
o แขงขันทักษะระดับโลก 
o นํามาตรฐานนานาชาติประเมินสถานศึกษา 

6. อาชีวะ ASEAN 
o สมาพันธอาชีวศึกษา 
o รวมจัดกับเพ่ือนบาน 
o เนนสาขาทองเท่ียว/โรงแรม 
o แลกเปลี่ยนนักศึกษา/ฝกงานสถานประกอบการ 
o แลกเปลี่ยนครู 
o เครือขายสถานศึกษา 

7. อาชีวภาคใต 
- สรางโอกาส 

o ทุน ปวช. 620 คน ปวส. 150 คน 
o ปรับปรุงหอพักนักเรียน 
o สอนอาชีพคูกับเรียนศาสนา ปวช.400 คน ปวส. 600 คน 

- คุณภาพ  
o พัฒนาภาษาสูโลกอาเซียน 
o เพ่ิมโอกาสการมีงานทํา (ฝกงานตางภาคตางจังหวัด) 
o แลกเปลี่ยนครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา กับประเทศอาเซียน 

8. ยกระดับการใชภาษาอังกฤษ 
o EP/MEP ใชภาษาอังกฤษคลองแคลว 
o นร./นศ. ทุกคน สื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษได 
o พนักงานระดับกลาง ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ 

9. สรางความเขมแข็งสถาบันการอาชีวศึกษา 
- จัดใหมีการประชุมผูอํานวยการสถาบันอาชีวศึกษา (ทปผส) 

10. ลดการนํานักเรียนออกนอกสถานศึกษา 
- โดยลดกิจกรรมประกวดแขงขัน กิจกรรมอ่ืนๆ ลดการนําครู/ผูบริหารออกนอกสถานศึกษา  
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- จัดกิจกรรมประชุม สัมมนา วันหยุด ปดภาคเรียน 
- ใช Teleconference/ict 

11. การสงกําลังบํารุง 
1. ระบบการจัดหา 
o มีตรรกกะในการแจกจาย 

2. การซอมบํารุง 
o มีวงรอบการดูแล 
o มีคนรับผิดชอบครุภัณฑทุกชิ้น 
o ตั้งหนวยเฉพาะดูแลรักษา 

3. ระบบจําหนายท่ีดี 
12. ปรับปรุงสถานศึกษา/สํานักงาน 

- ธงชาติ 
- ภูมิทัศน 
- ฐานขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน 
- การสื่อสารภายใน/นอกองคกร 

13. แกปญหาขาดแคลนครู 
14. เรงรัดวิทยาฐานะผูบริหารทุกระดับ 165 คน 
15. พนักงานราชการ 
16. ทุกชางเทคนิคและบัณฑิตนักปฎิบัติ (Technician & Technologist Scholarahip : TTS) 

 

ธํารงรักษาธรรมาภิบาล 
o เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
o เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
o มีประสิทธิภาพและความคุมคา 
o ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินจําเปน 
o ปรับปรุงภารกิจใหทันสถานการณ 
o ประเมินผลสมํ่าเสมอ 

ทํางานดวยความโปรงใส 
o รอบคอบ 
o ระมัดระวัง 
o มีสติในการทํางาน 

การติดตาม  ตรวจสอบ  สงเสริม  สนับสนุนเปนระบบ 
o เนนการใชจายงบประมาณและการใหบริการ 

 

สวนเพ่ิมเติมเฉพาะอาชีวศึกษา 

1. สรางคานิยมอาชีวศึกษา 
2. ม.44 แกปญหาทะเลาะวิวาท 
3. ม.44 รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน 
4. กรอ.อศ. อ.กรอ.อศ. 
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5. สงเสริมอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะดาน (เฉพาะทาง)  
6. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน) 
7. ทวิภาคี 
8. ทวิศึกษา 
9. ทวิวุฒิ 
10. ภาษาตางประเทศ 3R8C 
11. Re-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
12. แนะนําวิชาชีพลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  
13. สรางความรวมมือผลิตกําลังคนระดับจังหวัด/พ้ืนท่ี (กศจ.อศจ.) 
14. สานพลังประชารัฐดานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 

- Re-branding 
- Excellent Model School 
- Database of Supply and Demand 
- Standard and Certification Center 

15. สรางความยืดหยุนระบบสงตอการศึกษาระหวางสายสามัญ และสายอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. 
ปริญญาตรี ทุกสังกัดท้ัง สพฐ. กศน. และ สกอ. 

16. สรางความยืดหยุนระหวางสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี 
17. วิจัย นวัตกรรม สูการใชประโยชน 

 

แผนปฎิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล 

ประเด็นหลัก เนนคุณภาพในระดับหองเรียน  
1.1 การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ แบบมีสวนรวม และกระบวนการเรียนการสอน

ใหสอดคลองนโยบายประเทศไทย 4.0 
1.2 ภาษาตางประเทศ 
1.3 ความเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม 
1.4 ทวิภาคี 
1.5 การเปนผูประกอบการ 
1.6 วัดและประเมินผลตามสภาพจริงและการประเมินสมรรถนะผูสําเร็จตาม

มาตรฐานอาชีพ 
ประเด็นยอย 

 การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 
 ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 
 STEM Education 
 สงเสริมการอานออกเขียนได 
 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
 การคิดวิเคราะห ทักษะ 3R8C 
 ภาษาตางประเทศ 
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 พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ 
 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี คานิยม

และจิตสํานึกท่ีดี ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ 
อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม 

 ธนาคารขยะ 
 พัฒนาระบบการสอบ V-NET ใหไดมาตรฐาน 
 พัฒนารูปแบบหนังสือใหเหมาะสมกับยุค Thailand 4.0 
 การสอนทางไกล DLIT/DLTV และโครงการพระราชดําริ 
 พัฒนาครูแนวใหมดวยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ

วิธีการแบบเปด (Open Approach)  ใหตอบโจทยความตองการครูใน
ศตวรรษท่ี 21 

 พัฒนาครูแนวใหมเพ่ือปลูกฝงเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีดี วินัยเดน มีวินัย 
รักภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดวยการจัดการ STAR ATEMS 

 พัฒนาระบบประเมินและประกันคุณภาพ 
 พัฒนาระบบการนิเทศ 

2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นหลัก เพียงพอ ครบกลุม ตรงสาขา พัฒนาตอเนื่อง  
  2.1  แกปญหาขาดแคลนครูวิชาชีพ 
  2.2  ครูมืออาชีพ และผูบริหารมืออาชีพ  
  2.3  ยกระดับงานแนะแนวการศึกษาเพ่ืออาชีพ  
  2.4  ใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวะ  
  2.5  วิทยฐานะเฉพาะ (อาชีวศึกษา)  
  2.6  การพัฒนาทักษะอาชีพ  
  2.7  TVET TEPE Online 
  2.8  พัฒนาครูในสถานประกอบการ 
  2.9  พัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ (ทวิภาคี)  
  2.10  พัฒนาครูนิเทศอาชีวศึกษาทวิภาคี  
  2.11  เครือขายครูอาชีวศึกษา เครือขายผูบริหาร  
 ประเด็นยอย 

 จัดทําแผนอัตรากําลังลวงหนา 10 ป 
 พัฒนาหลักสูตรผลิตครูอาชีวศึกษารวมกับสถาบันผลิตครู 
 การเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 เรงแกปญหาความขาดแคลนครู 
 สงเสริมใหครูใชศักยภาพ ในการสอนและการฝกทักษะอาชีพอยางเต็มท่ี  
 ประเมินสมรรถนะครูเพ่ือการพัฒนา 
 พัฒนาครู ครูฝก ครูนิเทศ โดยใชภูมิภาคเปนฐาน 
 Boot Camp 
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 TVET TEPE Online 
 สรางระบบแนะแนวทางและแบบทดสอบความถนัด 
 ปรับระบบการไดมาซ่ึงวิทยฐานะ 
 ปรับการจางลูกจางแบบจางเหมาบริการและพนักงานราชการใหตรงตาม

ความตองการของพ้ืนท่ี 
 สรางขวัญและกําลังใจ ซอมบานพักครู 

3. ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นหลัก ครอบคลุมกลุมเปาหมาย ปริมาณเพียงพอ คุณภาพมาตรฐานสากล ภายใตการมี
สวนรวมเครือขาย 
  3.1  คานิยมอาชีวศึกษา แกปญหาทะเลาะวิวาท รับนองใหม 
  3.2  การผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 (นักเทคโนโลยี/
นวัตกรรม) 
  3.3  ความรวมมือภาครัฐและเอกชนท้ังระบบ (จัดการศึกษาแบบมีสวนรวม)  
  3.4  กรอ.อ.กรอ.อศ.  
  3.5  สานพลังประชารัฐ  
  3.6  วิจัยและใชประโยชน  
 ประเด็นยอย  

 เพ่ิมปริมาณผูเรียนและทวิศึกษา 
 ม.44 แกปญหาทะเลาะวิวาท 
 เตรียมความพรอมกําลังคนในยุคประเทศไทย 4.0 
 สงเสริมความรวมมือสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชนสรางความ

รวมมือผลิตกําลังคนระดับ จังหวัด/พ้ืนท่ี (กศจ.อศจ.) สรางความยืดหยุน
ระหวางสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี 

 สงเสริมใหสถานประกอบการรวมจัดอาชีวศึกษา กรอ.อศ/อ.กรอ.อศ 
พัฒนาระบบการศึกษาแบบยืดหยุน สอศ.สกอ. 

 ทวิภาคี 
 ทวิวุฒิ 
 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล รองรับการเตรียมกําลังคน 

APEC (ความรวมมือตางประเทศ) 
 อาชีวศึกษาเปนเลิศ (Re-profile) ทบทวนบทบาทสถานศึกษา สงเสริม

อาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะดาน (เฉพาะทาง) 
 สานพลังประชารัฐดานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 

• Re-branding 

• Database of Supply and Demand 

• Excellent Model School 

• Standard and Certification Center 
 การจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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 สงเสริมงานวิจัย นวัตกรรม วิจัยนโยบาย (อาชีวศึกษา) 
4. ขยายโอกาสทางการศึกษา การเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

ประเด็นหลัก อาชีวะเพ่ือคนทุกกลุมอยางเทาเทียมและท่ัวถึง  
4.1 ดึงนักเรียนท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษา กลับเขาเรียน/ฝกอบรมวิชาชีพ 
4.2 อาชีวะทุกชวงวัย 
4.3 อาชีวะตลอดชีวิต 
4.4 เตรียมอาชีวะมัธยมตน (Pre.VEd.) 

ประเด็นยอย 

 สรางโอกาสใหทุกคนไดเขาถึงคุณภาพอาชีวศึกษาอยางเทาเทียม  
 แกปญหา/พัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก (รัฐ) 
 แกปญหา/พัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีประสบปญหากิจการ (เอกชน) 
 แกปญหาเด็กตกหลน 
 เพ่ิมหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา (Pre.ved.) (กรณีศึกษาความเปนไปได) 
 ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต ศูนยฝกอาชีพชุมชน 

 

5. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
ประเด็นหลัก  

5.1 การใช ICT เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
ประเด็นยอย 

 บูรณาการเครือขาย ICT 
 บูรณาการ Content 
 บูรณาการสื่อ 
 ศูนยดิจิทัลชุมชน 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ประเด็นหลัก ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล  

6.1 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
6.2 การพัฒนาบริหารจัดการใหมีคุณภาพ 
6.3 การมีสวนรวมและการสรางเครือขาย 
6.4 ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ 
6.5 ระบบงบประมาณ 

ประเด็นยอย 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2574 
 แผนยุทธศาสตรการศึกษาแหงชาติ 20 ป 
 Road Map กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 1 ป 5 ป และ 15 ป 
 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป 2561 (แผนคําขอ) 
 พ.ร.บ.การศึกษาชาติ 
 การรับนักศึกษาปการศึกษา 2560 
 สรางคานิยมอาชีวศึกษา 
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 การลดปญหาออกกลางคันในสถานศึกษาอาชีวะรัฐและเอกชน  
 การบริหารงานสวนภูมิภาค (ใหภาคสวนตางๆ รวมจัดการศึกษาและเนน

การกระจายอํานาจ) 
 รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน (การจัดระบบบริหารจัดการ อาชีวศึกษาเชน) 
 ปรับคาใชจายรายหัว (ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

การศึกษา) 
 กําหนดตัวชี้วัดการปฎิบัติงานของ ผูบริหารสถานศึกษา 
 ปรับกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบนพ้ืนฐานผลสัมฤทธิ์ทาง

ปฎิบัติงาน 
 ธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 เผยแพรภาพลักษณและกิจกรรมองคกร 
 สนับสนุนในการขับเคลื่อนการแกปญหา จชต. 
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แผนปฎิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ (4 ยุทธศาสตร 8 มาตรการ 48 โครงการ) 

 ยุทธศาสตร 
  A : ยกระดับคุณภาพผูเรียน 
  B : เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 
  C : สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
  D : เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 มาตรการ  
  A1 : สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
   A11 : เสริมสรางสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 
   A12 : วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 
   A13 : ลดปญหาการออกกลางคัน 
   A14 : ขยายอาชีวะอําเภอ 
   A15 : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
  A2 : สรางผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
   A21 : วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม 
   A22 : เสริมสรางนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
   A23 : สงเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเปนมืออาชีพและความเปนเลิศฯ เพ่ือสรางทุน  
           ปญญาชาติ  
   A24 : เตรียมความพรอมผูเรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) แกไขปญหาทะเลาะ 
           วิวาท/ทวิภาคีกลุมพิเศษ  
   A25 : เพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา 
   A26 : ปฎิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง 
   A27 : เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
   A28 : รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  A3 : ยกระดับทักษะฝมืออาชีพ 
   A31 : สงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูเรียน 

A32 : อาชีวะพัฒนา 
A33 : อุดหนุนองคการเกษตรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
A34 : อุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม 
A35 : อุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพพาณิชยกรรมฯ 
A36 : ยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 
A37 : พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  
        (Fix it Center) 

  B1 : ผลิตและพัฒนากําลังคน 
   B11 : อุดหนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
   B12 : ทุนชางเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ (TTS) 
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  B2 : สงเสริมเสนทางอาชีพ 
   B21 : สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 
   B22 : จัดศูนยฝกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
           ประชาชน  
   B23 : พัฒนาการศึกษา จชต. 
   B24 : ขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการหลักสูตรวิชาชีพ 
           ระยะสั้น  
   B25 : การจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
           (ทวิศึกษา)  

B26 : อุดหนุนโครงการทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล 
B27 : อุดหนุนการหารายไดระหวางเรียน 
B28 : อุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาแกไขปญหาความยากจนในชนบท 
B29 : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
B30 : อุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น 
B31 : อุดหนุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

  C1 : สงเสริมเสนทางอาชีพ 
   C11 : เพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาตอบสนอง  

        ภาคการผลิตและบริการในสาขาท่ีเปนความตองการของประเทศ 
   C12 : ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
  C2 : สรางเครือขายความรวมมือในตางประเทศ 
   C21 : โรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียลราชอาณาจักรกัมพูชา 
   C22 : เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

C23 : ความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไทย  
C24 : อุดหนุนบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ 
C25 : ความรวมมือในการฝกงานนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในตางประเทศ  
C26 : อาชีวศึกษามาตรฐานสากล 

  D1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   D11 : อุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีพ 
   D12 : สรางคานิยมอาชีวศึกษา 
   D13 : เรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
   D14 : เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
   D15 : ผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการ 
           ศึกษา  
   D16 : จัดหาบุคลากรสนับสนุน คืนครูใหนักเรียน 
   D17 : สงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองคความรู 
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สวนที่ 2 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
2.1 ปรัชญา  วิสัยทัศน พันธกิจ 

ปรัชญา 
  ทักษะเยี่ยม เปยมความรู  เชิดชูคุณธรรม ผูนําวิชาชีพ 
 วิสัยทัศน 
  ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสูสถานศึกษาคุณธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาผูเรียนระดับ ปวช.,ปวส. และระยะสั้นอยางมีคุณภาพ 

2. พัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

มาตรฐานอาชีพ กาวทันการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาครูบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานการจัดการเรียนรู 

4. พัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

5. สงเสริมความรวมมือกับองคกร หนวยงานภาครัฐและเอกชน อ่ืนๆ 

6. สงเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย ใหมีระบบคลังปญญา 

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. ๒๕๒๙ รางวัลดีเดนประเภทซอยผมหญิงฟรีไตล งานศิลปะหัตกรรมและอาชีวศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๓๐  ประกาศเกียรติคุณงานมหกรรม QC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ สาขาวิชาเชื่อมแกส งานศิลปะหัตกรรมและอาชีวศึกษา คร้ังที่ ๔๐ 

พ.ศ. ๒๕๓๐  ประกาศเกียรติคุณผลงาน QC กรมอาชีวศึกษาประจําป พ.ศ. ๒๕๓๐  
พ.ศ. ๒๕๓๒ รางวัลชนะเลิศประเภทซอยผมสุภาพสตรีการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออก

เฉียง เหนือ  สาขาชางเสริมสวย 
พ.ศ. ๒๕๓๒ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

สาขาวิชาชางตัดเสื้อชาย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ “ตูน้ํา ๒ พลัง”  ประเภทอุปกรณอํานวยความสะดวกในบาน  

และสํานักงาน การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
พ.ศ. ๒๕๓๖ รางวัลอันดับท่ี ๓ การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ (เชื่อมไฟฟา) ในการ 

แขงขันทักษะวิชาชีพกลุมสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางและวิยาลัยการอาชีพ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลงานสิ่งประดิษฐสําหรับคนรุนใหม “เครื่องสูบน้ําพลังเด็ก”(Child Power   Pump)  

ไดรับรางวัลชมเชยประเภทอุปกรณเพ่ือสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทนเปนผลงานท่ีคิดคนข้ึนใหมในการ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “จักรยาน ๒ พลัง” เปนผลงานประเภทอุปกรณ  เพ่ือ 
สิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทนเปนผลงานท่ีปรับปรุงแกไขใหม 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “เครื่องผสมวัสดุการเกษตร” เปนผลงานประเภท
เครื่องมือดานการเกษตรและประหยัดแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “รถสามลอตนแบบนครศรีลําดวน” เปนผลงาน                       
ประเภทเพ่ือการประกอบอาชีพ สรางเปนเอกลักษณใหกับจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวรางวัล
สิ่งประดิษฐระดับจังหวัด 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ สิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพ อุปกรณปนดายรุน STI 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สิ่งประดิษฐ ประเภทพลังงานทดแทน เคร่ืองสูบน้ําพลังเด็ก 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ รางวัลเหรียญทองการประกวดคําขวัญ หัวขอ “ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต” 
พ.ศ. ๒๕๕๕ รางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร เครื่องสูบน้ําปนไฟฟาแบบลูวิ่งรางวัล

สิ่งประดิษฐระดับภาค 
พ.ศ. ๒๕๔๖ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพ เตาปงไรควัน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐเครื่องสูบน้ําพลังเด็ก 
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พ.ศ. ๒๕๔๗ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ เตาปงไรควันสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพ เตาปงไรควัน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพ อุปกรณชวยงานพนสี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทประสิ่งแวดลอม เครื่องเติมอากาศพลังเด็ก 
พ.ศ. ๒๕๔๙ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทประสิ่งแวดลอม เคร่ืองสูบน้ําพลังเด็ก (Child Power Pump) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพ เตาอบเม็ดมะมวงหิมพานต 
พ.ศ. ๒๕๔๙ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพ เครื่องกะเทาะเม็ดมะมวงหิมพานต  
พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทเพ่ือชีวิตท่ีพอเพียง เครื่องปนฝาย ST.๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพเครื่องคัดขนาดเม็ดมะมวงหิมพานต  
พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทลดภาวะโลกรอน เครื่องออกกําลังกายแบบสูบน้ํา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต กระดานสองพลัง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ อุปกรณใหปุยน้ําก่ึงอัตโนมัติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ ประเภทท่ีพลังงานทดแทน เครื่องสูบน้ําพลังกาย 
พ.ศ. ๒๕๕๒ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ ประเภทท่ีพลังงานทดแทน เครื่องสูบน้ํา ๒ IN ๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องสูบน้ํา ๒ IN ๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รถกูภัย (กระเทินบก กระเทินน้ํา) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ เพ่ือการประกอบอาชีพ เครื่องคัดขนาดเมล็ดมะมวงหิมพานต  
พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทพัฒนาและตอยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี เครื่องสูบ

น้ําพลังเด็ก 
พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ ประเภทพลังงานและสิ่งแวดลอม เครื่องสูบน้ําพลังกาย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ ประเภทพลังงานและสิ่งแวดลอม รถพลังลม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลชมเชย สาขาเสริมสรางสุขภาพ เครื่องสูบน้ําพลังกาย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลชมเชย สาขาเสริมสรางสุขภาพ เครื่องสูบน้ํา ๒ IN ๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลชมเชย สาขาเสริมสรางสุขภาพ เครื่องสูบน้ําพลังเด็ก 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม เครื่องสูบน้ําแบบโยก 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม เครื่องสูบน้ําพลังงานลม

และแสงอาทิตย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ เพ่ือการเรียนการสอน  ชุดฝกรับโทรทัศน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องสูบน้ําแบบมาโยก 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เครื่องสูบน้ําพลังกายกระทรวงพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ เครื่องสูบน้ํา๒ IN ๑กระทรวงพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ ดานภูมิปญญาสรางสรรคเศรษฐกิจ เครื่องสูบน้ํากายภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ เพ่ือการประกอบอาชีพ เครื่องหอเก้ียว 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ พัฒนาตอยอด เครื่องสูบน้ํา ๓ In ๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ ดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป ปายไฟหมุนพูดได 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลชมเชย สาขาเสริมสรางสุขภาพ เครื่องสูบน้ําแบบมาโยก 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลชมเชย สาขาเสริมสรางสุขภาพ เคร่ืองเคร่ืองสูบน้ํากายภาพ(Water Physical Pump) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลชมเชย สาขาเสริมสรางสุขภาพ เครื่องสูบน้ําแบบโยก 
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พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลชมเชย สาขาเสริมสรางสุขภาพเครื่องสูบน้ําพลังกาย 
พ.ศ. ๒๕๕๔  เสนอผลงานเพ่ือขอรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน  เครื่องคัดขนาดหอมแดง สภาวิจัย

แหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๔  เสนอผลงานเพ่ือขอรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน  จตุรพัฒน สภาวิจัยแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลท่ี ๓ ขวัญใจนักประดิษฐ เครื่องสูบน้ําแบบโยก  สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  รางวัลชนะเลิศระดับภาค  สิ่งประดิษฐเครื่องสูบน้ําปนไฟฟาแบบลูวิ่ง 
พ.ศ. ๒๕๕๕  รางวัลชนะเลิศระดับภาค  สิ่งประดิษฐเครื่องสูบน้ําพลังปน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  รางวัลชนะเลิศระดับภาค  สิ่งประดิษฐการศึกษาประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ําพลังแขน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  รางวัลชนะเลิศระดับภาค   สิ่งประดิษฐเครื่องหอเก๊ียว 
พ.ศ. ๒๕๕๕  รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบลูวิ่ง 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การประกวดนวัตกรรมวิทยาศาสตรการกีฬา   

 พ.ศ.  ๒๕๕๘  ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  ระดับภาค สิ่งประดิษฐตางหูไมไผ 
 พ.ศ.  ๒๕๕๘  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  ระดับภาค  สิ่งประดิษฐ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ( CAI) 
 พ.ศ.  ๒๕๕๘  ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  ระดับภาค  สิ่งประดิษฐบันได ๓ IN ๑   
 พ.ศ.  ๒๕๕๘  ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  ระดับภาค    สิ่งประดิษฐเครื่องทําลายเศษแกว  
 พ.ศ.  ๒๕๕๘  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  ระดับภาค    สิ่งประดิษฐอุปกรณสูบน้ําแบบเทาเหยียบ   

 พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทการแขงขันทักษะการเชื่อม GRAW & SMAW 
ระดับปวช. ระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๔  (การแขงขันทักษะวิชาชีพ และการแขงขันทักษะพ้ืนฐาน) 
 

 ผลงานดีเดนดานกิจกรรม 

พ.ศ.  ๒๕๒๙  รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การประกวดขบวนแหกระทงประเภทหนวยงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๒  ประกาศเกียรติคุณ ดานใหความรวมมือและชวยเหลือวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ 

ดวยดีตลอดมา 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกาศเกียรติคุณ ดานใหความรวมมือสงเสริมและสนับสนุนงาน ศิลปวัฒนธรรมของ

จังหวัดศรีสะเกษ 
พ.ศ.  ๒๕๓๔ ประกาศเกียรติคุณ ดานใหการสนับสนุนกิจการของโรงเรียนสตรีสิริเกศ เปนอยางดี 
พ.ศ.  ๒๕๓๔ ประกาศเกียรติบัตร การเขารวมออกรานจําหนายผลผลผลิตและอาหารฝมือนักเรียน 

นักศึกษา งานศิลปะหัตกรรมฉลอง ๑๐๐ ป กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.  ๒๕๓๙ ประกาศเกียรติบัตร ดานใหการสนับสนุนการบริจาคโลหิตประจําปงบประมาณ ๒๕๓๗ 

ของเหลากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ 
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกาศเกียรติบัตร ดานใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน ตามโครงการพ่ีนองจังหวัด 

ศรีสะเกษ 
พ.ศ. ๒๕๕๐  ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนดานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมประจําป ๒๕๕๐ 
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุดรีไซเคิล ระดับจังหวัด 
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดรับรางวัลเยาวชนสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดรับรางวัลชนะเลิศประกวดรองเพลงไทย-ลูกทุง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดรับรางวัลดานวัฒนธรรมยอดเยี่ยม (The Best Cultural Performance)  ในงาน   

ASEAN PLUS THREC YOUTH CREATIVTITY EXPO ๒๐๐๗ IN INDONESIAN-  JAKARTA 
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พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ แอโรบิกชุมชน “ไทคัพ” มหกรรมกีฬาทองถ่ินแห
ประเทศไทยครั้งท่ี ๖ ระดับเขต 

พ.ศ. ๒๕๕๑  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประกวดพิธีกร นักรอง และแดนเซอร ระดับชวงชั้นท่ี ๔ งาน
เทศกาลปใหมและกาชาดจัดหวัดศรีสะเกษ ประจําปการ ๒๕๕๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๒  นักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลชมเชยรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  นักเรียน  นักศึกษา ไดรับรางวัลพระราชทานประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓  (นายสุวัช  ศรปราบ) 

 พ.ศ. ๒๕๕๖  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ การแขงขันกีฬา  วอลเลยบอลชาย  กีฬาสื่อสัมพันธ
สถาบันการศึกษา ครั้งท่ี  ๒๘   
 พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  มวยสากลสมัครเลน ชาย รุนไลทเวท (อาชีวศึกษา
พญาแลเกมส  ครั้งท่ี ๑๐) 
 พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  กีฬาหมากลอม ประเภทคูผสม ระดับภาค  
(อาชีวศึกษาพญาแลเกมส)  ครั้งท่ี  ๑๐ 
 พ.ศ.  ๒๕๕๘  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน หมากลอมทีมหญิง ๓  ระดับชาติ ครั้งท่ี  ๙  “ยุทธหัตถีเกมส”  
 พ.ศ.  ๒๕๕๘  ไดรับรางวัลชนะเลิศกีฬาหมากลอม  ประเภทคูชาย  “อาชีวอีสานลําดวนเกมส”  
ระดับภาค ครั้งท่ี ๙   
 พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันท่ี ๑  กีฬาหมากลอมประเภทคูผสม  การแขงขันกีฬาหมาก
ลอมอาชีวศึกษาครั้งท่ี ๑๔ (V-GO XIV) 
 พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดรับรางวัลชนะเลิศ กีฬาหมากลอม ประเภทคูหญิง การแขงขันกีฬาหมากลอม
อาชีวศึกษาครั้งท่ี ๑๔ (V-GO XIV) 
 

ผลงานดีเดนของสถานศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๓๔  สถานศึกษาเรงรัด พัฒนาดีเดน ของอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท

สารพัดชางและการอาชีพ ประจําปการศึกษา ๒๕๓๔  
พ.ศ.  ๒๕๓๘  สถานศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ (ขนาดใหญ) ประจําป

การศึกษา ๒๕๓๘ 
พ.ศ.  ๒๕๔๒  สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษาป 

พุทธศักราช ๒๕๔๒   
พ.ศ. ๒๕๔๓  สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินสถานศึกษา กรมอาชีวศึกษา ปพุทธศักราช๒๕๔๓ 
พ.ศ. ๒๕๔๙  รางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม ดานสื่อและเทคโนโลยีทางวิชาการจากคุรุสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๐  สถานศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน หลักสูตรระยะสั้น (ขนาดใหญ) 
พ.ศ. ๒๕๕๐  สถานศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา (ขนาดกลาง) 
พ.ศ. ๒๕๕๒  สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒  ไดรับโลรางวัลวิชาเดนการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พ.ศ. ๒๕๕๒ สถานศึกษา ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมโครงการสิ่งประดิษฐพลังงานทางเลือก  

(ระดับอุดมศึกษา) การประชุมและนิทรรศการวิทยาศาสตรพลังงานทางเลือกนานาชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒ รวมจัดกิจกรรมการกะเทาะเมล็ดมะมวงหิมพานตรวมกับสํานักงานโครงการสมเด็จ

พระเทพรัตนฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาดประจําป  ณ  สวนอัมพร 
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พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดรับรางวัลสงเสริมนวัตกรรมการสูบน้ําโดยใชเทคโนโลยีแบบพอเพียงแกโรงเรียน  , 
ตํารวจตระเวนชายแดน  , เฉลิมพระเกียรติ  บานโรงเลื่อย  อ.ระหานทราย  จ.บุรีรัมย  สําหรับสูบน้ําใน
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามพระราชดําริ  พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 พ.ศ.  ๒๕๕๓  รวมกิจกรรมงานสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร  ตาม
พระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๕๕๗  เขารวมโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
 พ.ศ. ๒๕๕๗  เปนคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ  ครั้งท่ี  ๓๐  (ศรีสะเกษเกมส)  
 พ.ศ. ๒๕๕๗  เขารวมจัดนิทรรศการในงานเปดบาน  อบจ.  เปดโลกการศึกษา  ๒๕๕๗ ( Open 
House  PAO  Sisaket๒๐๑๔)  
 พ.ศ. ๒๕๕๗  สถานศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบสาม  (พ.ศ.๒๕๕๔  - ๒๕๕๙)  
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  ดานการอาชีวงศึกษา   
  พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ เปนสถานศึกษาท่ีเพ่ิมปริมาณผูเรียนดานทวิศึกษา มาก
เปนอันดับหนึ่ง ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 พ.ศ.  ๒๕๕๘  สถานศึกษาไดรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษา (ขนาดเล็ก)  

พ.ศ.  2559  สถานศึกษาไดรับคัดเลือกคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
ระดับภูมิภาค รอบท่ี 2 เพ่ือเขาคัดเลือกระดับประเทศ ป 2559 

พ.ศ.  2560  สถานศึกษานํารองตามโครงการเสริมสรางตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม          
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของหนวยงานศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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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 
 กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

1) โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา 
2) โครงการอาชีวทายาท ทวิศึกษาแกนมัธยมศึกษาตอนปลาย            

(แบบสะสมหนวยกิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการหนวยงานองคกรตางๆ  
1) โครงการนิเทศสัมมนานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
3) โครงการนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 
4) โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานสถานศึกษา

หรือผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 
5) โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 

กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
1) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
2) โครงการสอบวัดผลและประเมินผลประจําภาคเรียน (กลางภาค 2/60,1/61 

และปลายภาค 2/60,1/61) 
กลยุทธท่ี 1.4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาดาน V-Net 

1) โครงการติวเพ่ือพัฒนาศักยภาพเตรียมความพรอมทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

2) โครงการทดสอบการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
กลยุทธท่ี 1.5 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีผลการเรียนกลุมภาษาตางประเทศสูงข้ึน 

1) โครงการแผนพัฒนาความรูและความสามารถทางวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1.6 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมห 

1) โครงการพัฒนาลูกเสือ 
2) โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาทหาร 
3) โครงการแผนเสริมสรางบุคลิกภาพและความรับผิดชอบตอสังคม 
4) โครงการแผนเสริมสรางสุขภาพ/กีฬา และนันทนาการ 
5) โครงการแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
6) โครงการแผนสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
7) โครงการแผนสงเสริมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
8) โครงการกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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9) โครงการแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
10) โครงการแผนพัฒนาเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค 
11) โครงการแผนสงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการ 
12) โครงการแผนพัฒนาความรูและความสามารถทางวิชาการ 
13) โครงการแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษาใหมีมาตรฐานสูสากล 
14) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม 
15) โครงการจัดซ้ือยาเวชภัณฑ 
16) โครงการตรวจสุขภาพประจําป 
17) โครงการบริจาคโลหิต 
18) โครงการทําประกันอุบัติเหตุ 
19) โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับสารเสพติดและตรวจสารเสพติด 
20) โครงการประชารัฐรวมใจตานภัยยาเสพติดสูสถานศึกษา 
21) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข 
22) โครงการบริหารความเสี่ยงของผูเรียน 
23) โครงการพัฒนาผูเรียน 

กลยุทธท่ี 1.7 สงเสริมใหผูเรียนมีพ้ืนฐานและแนวทางการประกอบอาชีพโดยเฉพาะ SME 
1) โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จ

การศึกษา 
2) โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญมาถายทอดความรูและประสบการณ (ทุกสาขาวิชา) 
3) โครงการศึกษาดูงาน (ทุกสาขาวิขา) 
4) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ (บมเพาะ) 

ยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมปริมาณผูเรียนและพัฒนาคุณภาพผูเรียนระยะสั้น 
เปาประสงค  เพ่ิมปริมาณผูเรียนระยะสั้นรอยละ 20 และจบการศึกษาตามหลักสูตรรอยละ 80 
 กลยุทธท่ี 2.1 ขยายโอกาสการเขาถึงการเรียนระยะสั้น  

1) โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
2) โครงการจัดการศึกษาระดับทวิภาคีดวยวิธีเทียบโอนความรูและประสบการณ

งานอาชีพ 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา 
4) โครงการพิเศษพิมพดีดไทยและอังกฤษ 
5) โครงการบริการวิชาชีพการขับรถยนต 
6) โครงการบริการวิชาชีพเพ่ือสถานประกอบการและประชาชนท่ัวไป (ตรอ.) 
7) โครงการอาชีวทายาท ทวิศึกษาแกนมัธยมศึกษาตอนปลาย            

(แบบสะสมหนวยกิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  เพ่ิมปริมาณผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. 
เปาประสงค  ผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 
 กลยุทธท่ี 3.1 ขยายโอกาสการเขาถึงการเรียนสายวิชาชีพในระดับ ปวช. และ ปวส. 

1) โครงการแนะแนวศึกษาตอ 
2) โครงการเปดบานราชพฤกษ Open house 2017 
3) โครงการระดมทุนการศึกษา 
4) โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ือเพ่ิมปริมาณผูเรียน  

กลยุทธท่ี 3.2 ประชาสัมพันธปรับเปลี่ยนภาพลักษณสถานศึกษา 
1) โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธคณะกรรมการสถานศึกษา 
2) โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทางสถานีวิทยุ 
3) โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธรับนักเรียน นักศึกษา 
4) โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 
5) โครงการจัดทําปฏิทินสถานศึกษา 
6) โครงการอาชีวะอาสาพัฒนา 

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

และสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เปาประสงค  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ียืดหยุน รองรับการเปลี่ยนแปลงของแนวโนมทางการศึกษา

และการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียน 
 กลยุทธท่ี 4.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. และระยะสั้น  

1) โครงการประชุมชี้แจงการใชหลักสูตร ปวช. ปวส. 
2) โครงการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น 
3) โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรอบรม ตรอ.) 
4) โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูรอน (E TO E) 

กลยุทธท่ี 4.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเปนหลักสูตรใหมมีความเหมาะสมกับทองถ่ิน
และผูเรียนในทุกระดับ  

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี 
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายเพียงพอทันยุคทันสมัยเหมาะสม
กับผูเรียน 

เปาประสงค  ครูผูสอนมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชารอยละ 100 
 กลยุทธท่ี 5.1 สงเสริมครูผูสอนใหมีการจัดทําและพัฒนาสื่อ  

1) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 กลยุทธท่ี 5.2 สนับสนุนครูผูสอนท่ีมีผลงานเปนแบบอยาง  

1) โครงการอบรมจัดทําสื่อ 
2) โครงการประกวดสื่อการสอน 
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ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีเก่ียวของ
และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

เปาประสงค  ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลอยางมีคุณภาพ รอยละ 80 
 กลยุทธท่ี 6.1 สงเสริมใหครูผูสอนไดจัดทําแผนการสอนทุกรายวิชา  

1) โครงการประชุมชี้แจงการจัดทําแผนการสอน 
2) โครงการเขียนและจัดทําแผนการเรียน การสอน 

กลยุทธท่ี 6.2 สงเสริมใหครูผูสอนไดมีการวัดผลประเมินผลท่ีถูกตองตามมาตรฐานการวัด
และประเมินผล  

1) โครงการประชุมชี้แจงการวัดผลและประเมินผล 
กลยุทธท่ี 6.3 สงเสริมใหมีการนิเทศการเรียนการสอนและการควบคุมชั้นเรียน 

1) โครงการนิเทศติดตามการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

กลยุทธท่ี 6.4 ยกยองเชิดชูเกียรติครูผูสอนท่ีสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
ควบคุมชั้นเรียนเปนแบบอยาง 

1) โครงการประกวดแผนการสอนและการใชแผนการสอนดีเดน 
2) โครงการสรรหาครูตนแบบ “ครูดีท่ีศิษยรัก” 

พันธกิจท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถมีศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

ยุทธศาสตรท่ี 7  พัฒนาคุณภาพครู บุคลากร อยางครอบคลุมรอบดาน 
เปาประสงค  ครูบุคลากร ผูบริหาร มีความรูความสามารถมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี รอย

ละ 80 
 กลยุทธท่ี 7.1 สงเสริมบุคลากร ผูบริหาร ใหมีโอกาสพัฒนาตนเองตามภารกิจหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมายหรือความถนัดหรือความสนใจ  
1) โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษา 
2) โครงการพัฒนาคุณภาพครูแนะแนว 
3) โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงาน 

กลยุทธท่ี 7.2 สงเสริมครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรม  

1) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานครู บุคลากร 
พันธกิจท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรท่ี 8  พัฒนาสภาพแวดลอมปรับปรุงภูมิทัศนภายในสานศึกษา 
เปาประสงค  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  มีสภาพแวดลอม  ภูมิทัศน  อาคารสถานท่ี ท่ีสวยงาม

รมรื่น มีวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุนพอเพียง 
 กลยุทธท่ี 8.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในสถานศึกษาอยางถ่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี  

1) โครงการปรับปรุงอาคารเรียน หองเรียนแหลงเรียนรูและปรับปรุงภูมิทัศน 
ภายในสถานศึกษา 

2) โครงการพัฒนาสถานศึกษาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธท่ี 8.2 ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนหองเรียนแหลงเรียนรู อาคารสถานท่ีใหทันสมัย 
สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ 

1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหองศูนยวิทยบริการและหองสมุด 
2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหองสื่อการเรียนการสอน 
3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหองเรียนหมวดทักษะชีวิต 
4) โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคาร สาขาวิชาชางกลโรงงาน 
5) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคาร สาขาวิชาชางกลโรงงาน 
6) โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน สาขาวิชาชางกลโรงงาน 
7) โครงการพัฒนาสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 
8) โครงการพัฒนาสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
9) โครงการพัฒนาสาขาวิชาชางยนต 
10) โครงการพัฒนาสาขาวิชาบัญชี 
11) โครงการพัฒนาสาขาวิชาชางเชื่อมโลหะการ 
12) โครงการพัฒนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร 
13) โครงการพัฒนาสาขาวิชาคหกรรมท่ัวไป 
14) โครงการพัฒนาหองเรียนเฉพาะทาง (ทุกสาขาวิชา) 

กลยุทธท่ี 8.3 ปรับปรุงพัฒนาจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ สถานศึกษา 

1) โครงการจัดซ้ือวัดสุสํานักงานฝายบริหารทรัพยากร 
2) โครงการจัดซ้ือวัดสุสํานักงานฝายวิชาการ 
3) โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานฝายแผนงานและความรวมมือ 
4) โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
5) โครงการจัดทําทําเนียบบุคลากร 
6) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงานท่ัวไป 
7) โครงการซอมครุภัณฑงานทะเบียน 
8) โครงการจัดซ้ือวารสารและหนังสือพิมพ 
9) โครงการซอมครุภัณฑงานประกัน 

กลยุทธท่ี 8.4 สรางจิตสํานึกในการรวมกันทํานุบํารุงรักษา ดูแลอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู
และครุภัณฑท่ีเปนสมบัติสวนรวม 

1) โครงการวันทําความสะอาดใหญ (Big Cleaning Day) 
2) โครงการปรับปรุงหองสํานักงานพัสดุ 
3) โครงการปรับปรุงหองพยาบาล 

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

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

1) โครงการประชุมผูปกครอง 
2) โครงการประชุมเครือขายปกครอง 

กลยุทธท่ี 10.2 พัฒนาระบบเครือขายผูปกครองใหมีประสิทธิภาพ 
1) โครงการพัฒนาการประสานงานเครือขายผูปกครองโดยระบบ SMS 

พันธกิจท่ี 6 สงเสริมและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย ใหมีระบบคลังปญญา 
ยุทธศาสตรท่ี 11  สงเสริมใหครู บุคลากรและผูเรียนไดคิดคนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ

งานวิจัย 
เปาประสงค  ครู บุคลากรและผูเรียนมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและงานวิจัยท่ีเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 
 กลยุทธท่ี 11.1 สงเสริมสิ่งประดิษฐของครู บุคลากรและผูเรียน 

1) โครงการจัดประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐคนรุนใหม 
กลยุทธท่ี 11.2 สงเสริมใหครูผูสอนไดทําวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา 

1) โครงการสงเสริมสนับสนุน การจัดทําผลงานวิจัยในชั้นเรียน แบบบูรณาการ 
2) โครงการสงเสริม สนับสนุน การประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
3) โครงการประกวดผลสิ่งประดิษฐและสนับสนุนสายอาชีวศึกษา (RIN) 

กลยุทธท่ี 11.3 ระบบคลังปญญา 
1) โครงการรวบรวมขอมูลแหงคลังปญญา 

พันธกิจท่ี 7 พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเอ้ือตอการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ
สอน 

ยุทธศาสตรท่ี 12  นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอน 

เปาประสงค  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ครู บุคลากรและ
ผูเรียนไดใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 กลยุทธท่ี 12.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

1) โครงการติดตามคุณภาพงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
2) โครงการปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประการ วช.ศก 
3) โครงการประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาภายในโดยตนสังกัด 
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายใน 

กลยุทธท่ี 12.2 สงเสริมใหครู บุคลากร ผูบริหารและผูเรียนไดเขาถึงสารสนเทศของ
สถานศึกษาอยางท่ัวถึง 

1) โครงการปรับปรุงระบบเครือขายหองสํานักงาน (ตึกใหม) 
2) โครงการปรับปรุงและรายงานศูนยขอมูล (V-Cop) 
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พันธกิจท่ี 8 บริหารจัดการสถานศึกษาดวยระบบการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงใหเปนศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sipotec Model) 

ยุทธศาสตรท่ี 13  บริหารจัดการศึกษาดวยหลักธรรมมาภิบาล 
เปาประสงค  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษมีการบริหารจัดการสถานศึกษาดวยความสุจริตโปรงใส มี

ประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
กลยุทธท่ี 13.1 พัฒนาครู ผูบริหารท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบปฎิบัติ 
1) โครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากร เก่ียวกับ พัสดุ การเงิน บัญชี 
2) โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคีเพ่ือเพ่ิมปริมาณผูเรียน  

กลยุทธท่ี 13.2 เฝาระวังการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 
1) โครงการรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ยุทธศาสตรท่ี 14  สงเสริมความรวมมือกับคณะกรรมการวิทยาลัย 
เปาประสงค  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษมีคณะกรรมการวิทยาลัยท่ีพรอมใหความรวมมือ สงเสริม 

เสียสละรวมกันบริหารสถานศึกษา 
 กลยุทธท่ี 14.1 แตงตั้งและคัดเลือกกรรมการวิทยาลัยท่ีมีความเหมาะสม 

1) โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยประจําภาคเรียน 
กลยุทธท่ี 14.2 สงเสริมใหคณะกรรมการวิทยาลัยมีบทบาทในการชวยบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
1) โครงการจัดทําแผนปฎิบัติราชการและแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2) โครงการประเมินผลการใชแผนปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตรท่ี 15  บริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เปาประสงค  ครูบุคลากรเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาบูรณาการใชกับการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

 กลยุทธท่ี 15.1 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา  
1) โครงการประเมินศูนยเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธท่ี 15.2 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน  
1) โครงการอบรมการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธท่ี 15.3 สนับสนุนใหครูบุคลากร ผูบริหาร ผูเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

1) โครงการครูตนแบบพอเพียง 
2) โครงการนักเรียนแกนนํานักเรียน นักศึกษา 
3) โครงการศึกษาดูงานการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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พันธกิจท่ี 9 บูรณาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายระดับตางๆ 
ยุทธศาสตรท่ี 16  ดําเนินการตามนโยบายขององคกรและหนวยงาน 
เปาประสงค  ดําเนินงานตอบสนองตอภารกิจและนโยบายสําคัญขององคกรและหนวยงานภายนอก

ไดทุกนโยบาย 
 กลยุทธท่ี 16.1 นโยบายของรัฐ 

1) โครงการสงเสริมนโยบายขยายการศึกษาอาชีวศึกษาตอบสนองความตองการ
ของประเทศ 

2) โครงการเสริมสรางคานิยม 12 ประการ 
กลยุทธท่ี 16.2 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

1) โครงการสงเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 
กลยุทธท่ี 16.3 นโยบายจากหนวยงานอ่ืนๆ 

1) - 
กลยุทธท่ี 16.4 นโยบายจังหวัดศรีสะเกษ 

1) โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี/อําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี 
ยุทธศาสตรท่ี 17  ดําเนินการตามนโยบายสําคัญของ สอศ. 
เปาประสงค  ดําเนินงานโครงการหรือภารกิจตามนโยบายตนสังกัดไดครบทุกนโยบาย และภารกิจ

บรรลุเปาหมาย 
 กลยุทธท่ี 17.1 ดําเนินโครงการหรือภารกิจของ สอศ. ท่ีไดรับมอบหมาย 

1) โครงการหารายไดระหวางเรียน 
2) โครงการลดปญหาการออกกลางคัน 
3) โครงการเรงประสิทธิภาพการสอน 
4) โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน 
5) โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
6) โครงการพัฒนารูปแบบ Fix it center 
7) โครงการพัฒนา ผลิต พัฒนาเสริมสรางฯ 
8) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพฯ 
9) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
10) โครงการเสริมสรางการประกอบอาชีพ (บมเพาะ) 
11) โครงการเงินอุดหนุนคาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวม (ทวิศึกษา) 
12) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ 
13) โครงการตามนโยบายตางๆ  
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2.4  สรุปแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2561 

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
 

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

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

1.1 พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  

1) โครงการจัดซื้อวัดสุการศึกษา 
 
 

1,083,824.94 วัสดุฝกตรงตามใบงานและ 
แผนการสอน 

70 สาขางานตางๆ 
งานพัสด ุ

วิชาการ 
บริหารทรัพย 

สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการอาชีวทายาท ทวิศึกษาแกน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (แบบสะสมหนวยกิต)  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- วัสดุฝกตรงตามใบงานและ 
แผนการสอน 

70 สาขางานตางๆ 
งานพัสด ุ

วิชาการ 
บริหารทรัพย 

สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

1.2 พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนให
คลอดคลองกับความ
ตองการของสถาน
ประกอบการ
หนวยงานองคกรตางๆ 

1) โครงการนิเทศสัมมนานักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

2,000 นักศึกษาไดรับการนิเทศ 80 ทวิภาคี วิชาการ สอศ,สมศ รองบ 
สอศ. 

2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

2,000 นักศึกษาเขาใจกระบวนการฝก
ประสบการณ 

80 ทวิภาคี วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

รองบ 
สอศ. 

3) โครงนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ 

42,000 นักศึกษาผานการฝกงาน 90 ทวิภาคี วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

รองบ 
สอศ. 

4) โครงการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หนวยงานสถานศึกษาหรือ
ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 

1,000 ความพึงพอใจของนายจางหรือ
สถานประกอบการ 

80 แนะแนว พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

5.โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 1,000 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 80 แนะแนว พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

1.3 พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  2,000 ผูเรียนผานมาตรฐาน 80 วัดผล วิชาการ สอศ,สมศ  
2) โครงการสอบวัดผลและประเมินผลประจํา
ภาคเรียน (กลางภาค 2/60,1/61 และ      
ปลายภาค 2/60,1/61) 

20,000 ผูเรียนผานเกณฑการวัดผล 80 วัดผล วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

1.4 พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนตามแนว
ทางการทดสอบทาง
การศึกษาดาน V-NET 

1) โครงการทดสอบการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

- นักศึกษา ปวช. และ ปวส. เขารับ
การทดสอบ 

80 วัดผล วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการติวเพ่ือพัฒนาศักยภาพเตรียมความ
พรอมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

5,000 นักศึกษาผานเกณฑ V-NET 
ระดับชาต ิ

50 วัดผล วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

1.5 พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหมีผลการ
เรียนกลุมภาษาและ
ภาษาตางประเทศ
สูงข้ึน 

1) โครงการแผนพัฒนาความรูและความสามารถ
ทางวิชาการ 

12,000 จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

        

1.6 พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพจริยธรรมตาม
แนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

1) โครงการพัฒนาลูกเสือ 55,000 ลูกเสือผานการประเมินผล 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

2) โครงการแผนพัฒนานักศึกษาวิชาทหาร 15,000 นักศึกษาวิชาทหารผานเกณฑ 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

3) โครงการแผนเสริมสรางบุคลิกภาพและความ
รับผิดชอบตอสังคม 

14,000 จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

4) โครงการแผนเสริมสรางสุขภาพ/กีฬาและ
นันทนาการ 

141,000 จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

5) โครงการแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 60,000 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
6) โครงการแผนสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 96,000 จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
7) โครงการแผนสงเสริมอนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

15,000 จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

8) โครงการกิจกรรมองคการวิชาชีพ 50,000 จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

1.6 พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพจริยธรรมตาม
แนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 
 

9) โครงการแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

152,000 จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

10) โครงการแผนพัฒนาสงเสริมความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

15,000 จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

11) โครงการแผนสงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการ 40,000 จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
12) โครงการแผนพัฒนาความรูและ
ความสามารถทางวิชาการ 

12,000 จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

13) โครงการแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
ศึกษาใหมใหมีมาตรฐานสูสากล 

20,000 จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 80 กิจกรรม พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

14) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม 10,000 นักเรียนท่ีเขารับการปฐมนิเทศ 80 แนะแนว พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ.  

15) โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ 10,000 ไดเวชภัณฑตามความตองการ 80 สวัสดิการ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ.  

16) โครงการตรวจสุขภาพประจําป - นักเรียนท่ีเขารับการตรวจสุขภาพ 100 สวัสดิการ พัฒนากิจการฯ สอศ.สมศ.  
17) โครงการบริจาคโลหิต - นักเรียนท่ีเขารับการบริจาคโลหิต 80 สวัสดิการ พัฒนากิจการฯ สอศ.สมศ.  
18) โครงการทําประกันอุบัติเหต ุ - นักเรียนท่ีไดรับการประกันอุบัติเหต ุ 100 สวัสดิการ พัฒนากิจการฯ สอศ.สมศ.  
19) โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับสารเสพติด
และตรวจสารเสพติด 

5,000 จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 80 ปกครอง พัฒนากิจการฯ สอศ.สมศ.  

20) โครงการประชารัฐรวมใจตานภัยยาเสพติดสู
สถานศึกษา 

500 จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 80 ปกครอง พัฒนากิจการฯ สอศ.สมศ.  

21) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพ
ติดและอบายมุข 

- จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 80 ปกครอง พัฒนากิจการฯ สอศ.สมศ.  

22) โครงการบริหารความเสี่ยงของผูเรียน - จํานวนความเสี่ยงลดลง 25 ปกครอง พัฒนากิจการฯ สอศ.สมศ.  
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 

หรือรองรับ 
หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

1.7 สงเสริมใหผูเรียน
มีพ้ืนฐานและแนว
ทางการประกอบ
อาชีพโดยเฉพาะ SME 

1) โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษาและ
มอบใบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา 

20,000 ผูสําเร็จการศึกษาเขารวมโครงการ 80 แนะแนว พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

2) โครงการจัดหาผูเช่ียวชาญมาถายทอดความรู
และประสบการณ (ทุกสาขาวิชา) 

35,000 ทุกสาขาวิชามีการเชิญผูเช่ียวชาญ
มาอบรมนักศึกษา 

80 หลักสูตรฯ วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

3) โครงการศึกษาดูงาน (ทุกสาขาวิชา) 11,500 ทุกสาขาวิชามีการศึกษาดูงาน 80 กิจกรรมฯ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

4) โครงการเสริมสรางการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 

126,000 จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 บมเพาะ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

รองบ
จัดสรร 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมปริมาณผูเรียนและพัฒนาคุณภาพผูเรียนระยะสั้น 
เปาประสงค  เพ่ิมปริมาณผูเรียนระยะสั้นรอยละ 20 และจบการศึกษาตามหลักสูตรรอยละ 80 

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

หรือรองรับ 
หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

2.1 ขยายโอกาสการ
เขาถึงการเรียนระยะ
สั้น 

1) โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- ความพึงพอใจของผูเรียน 80 ระยะสั้น วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีดวยวิธี
เทียบโอนความรูและประสบการณงานอาชีพ 

- จํานวนผูเรียนเทียบโอน 100  หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

3) โครงการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา - จํานวนผูเรียนแกนมัธยม 20 หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ  

4) โครงการพิเศษพิมพดีดไทยและอังกฤษ - จํานวนผูเรียนระยะสั้น 100 สาชาวิชาบัญชี วิชาการ สอศ,สมศ  

5) โครงการบริกรวิชาชีพการขับรถยนต - ผูเรียนผานเกณฑการวัดผล 80 ชย. วิชาการ สอศ,สมศ  
6) โครงกรบริการวิชาชีพเพ่ือสถานประกอบการ
และประชาชนท่ัวไป (ตรอ.) 

- ผูเรียนผานเกณฑการวัดผล 80 ชย. วิชาการ สอศ,สมศ  

7) โครงการจัดการเรียนและแกนมัธยมศึกษา - จํานวนผูเรียน 80 ทวิภาคี วิชาการ สอศ,สมศ  
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ยุทธศาสตรท่ี 3  เพ่ิมปริมาณผูเรียนระดับ ปวช.และ ปวส. 
เปาประสงค  ผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 

กลยุทธ 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 
2018 

100,000 จํานวนผูเรียนใหมเพ่ิมข้ึน 20 แนะแนว พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

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

 

4) โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีเพ่ือเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

15,800 จํานวนนักเรียน นักศึกษา 30 ทวิภาคี วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

รองบ
จัดสรร 

3.2 ประชาสัมพันธ
ปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ
สถานศึกษา 

1) โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

2,400 จํานวนปาย 80 บริหารงานท่ัวไป บริหารทรัพยากร สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียน 
นักศึกษา ทางสถานีวิทย ุ

10,000 จํานวนผูเรียนเพ่ิมข้ึน 20 ประชาสัมพันธ บริหารทรัพยากร สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

3) โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียน 
นักศึกษา 

13,200 จํานวนผูเรียนเพ่ิมข้ึน 20 ประชาสัมพันธ บริหารทรัพยากร สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

4) โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 7,000 จํานวนแผนพับ 100 ประชาสัมพันธ บริหารทรัพยากร สอศ,สมศ  
5) โครงการจัดทําปฏิทินสถานศึกษา 15,000 จํานวนปฏิทิน 100 ประชาสัมพันธ บริหารทรัพยากร สอศ,สมศ  
6) โครงการอาชีวะอาสาพัฒนา 20,000 จํานวนโครงการ 80 โครงการพิเศษฯ ฝายพัฒนาฯ สอศ,สมศ  
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พันธกิจท่ี 2 พัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาหลักสูตร ปวช.ปวส. และ ระยะสั้น ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เปาประสงค  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ียืดหยุน รองรับการเปลี่ยนแปลงของแนวโนมทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียน 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

4.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ปวช. 
และปวส.และระยะสั้น 

1) โครงการประชุมช้ีแจงการใชหลักสูตร 
ปวช.ปวส. 

- ครูเขาใจเปาหมายและวัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

80 หลักสูตร วิชาการ สอศ.สมศ  

2) จัดทําหลักสูตรระยะสั้น - จํานวนหลักสูตรระยะสั้น 10 หลักสูตร หลักสูตร วิชาการ สอศ.สมศ  

3) โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
(หลักสูตรอบรม ตรอ.) 

- จํานวนหลักสูตรท่ีจัดทํา 2 หลักสูตร หลักสูตร วิชาการ สอศ.สมศ  

4) โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ฐานสมรรถนะภาคฤดูรอน 

180,000 จํานวนผูเขารวมอบรม 80 หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

4.2 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเปน
หลักสูตรใหมมีความ
เหมาะสมกับทองถ่ิน
และผูเรียนในทุกระดับ 

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาค ี - จํานวนหลักสูตร 80 หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ  
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ - จํานวนหลักสูตร 80 หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ 

ประกันคุณภาพ 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายเพียงพอทันยุคทันสมัยเหมาะสมกับผูเรียน 
เปาประสงค  ครูผูสอนมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชารอยละ 100 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

5.1 สงเสริมครูผูสอน
ใหมีการจัดทําและ
พัฒนาสื่อ 

1) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน - จํานวนสื่อท่ีไดรับการพัฒนา 80 งานสื่อฯ วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

5.2 สนับสนุน
ครูผูสอนท่ีมีผลงาน
เปนแบบอยาง 

1) โครงการอบรมจัดทําสื่อ - จํานวนครูท่ีไดรับการอบรม 80 งานสื่อฯ วิชาการ สอศ.สมศ  
2) โครงการประกวดสื่อการสอน - จํานวนครูท่ีมีผลงานเขาประกวด 80 งานสื่อฯ วิชาการ สอศ.สมศ  
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ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีเก่ียวของและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
เปาประสงค  ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลอยางมีคุณภาพ รอยละ 80 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

6.1 สงเสริมให
ครูผูสอนไดจัดทํา
แผนการสอนทุก
รายวิชา 

1) โครงการประชุมช้ีแจงการจัดทําแผนการสอน - จํานวนครูท่ีมีแผนการสอนครบทุก
วิชา 

80 หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ.  

2) โครงการเขียนแผนและจัดทําแผนการเรียน
การสอน 

5,000 จํานวนครูท่ีมีแผนการสอนครบทุก
วิชา 

80 หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ.  

6.2 สงเสริมให
ครูผูสอนไดมีการ
วัดผลประเมินผลท่ี
ถูกตองตามมาตรฐาน
การวัดและประเมินผล 

1) โครงการประชุมช้ีแจงการวัดผลและ
ประเมินผล 

- จํานวนครูท่ีเขารับการประชุมช้ีแจง 80 วัดผล วิชาการ สอศ,สมศ.  

6.3 สงเสริมใหมีการ
นิเทศการเรียนการ
สอนและการควบคุม
ช้ันเรียน 

1) โครงการนิเทศติดตามการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 

- จํานวนครูท่ีรับการนิเทศ 80 หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ.  

6.4 ยกยองเชิดชู
เกียรติครูผูสอนท่ี
สามารถจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนและควบคุมช้ัน
เรียนเปนแบบอยาง 

1) โครงการประกวดแผนการสอนและการใช
แผนการสอนดีเดน 

- จํานวนแผนการสอนดีเดน 25% หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

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

ยุทธศาสตรท่ี 7  พัฒนาคุณภาพครู บุคลากร อยางครอบคลุมรอบดาน 
เปาประสงค  ครูบุคลากร ผูบริหาร มีความรูความสามารถมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี รอยละ 80 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

7.1 สงเสริมบุคลากร 
ผูบริหาร ใหมีโอกาส
พัฒนาตนเองตาม
ภาระกิจหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายหรือความ
ถนัดหรือความสนใจ 

1) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 120,000 ความพึงพอใจของครูท่ีเขารวม
โครงการ 

80 บุคลากร บริหารทรัพย สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการพัฒนาคุณภาพครูแนะแนว 10,000 จํานวนครูท่ีไดรับการพัฒนา 80 แนะแนว พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

3) โครงการประชุมช้ีแจงการปฏิบัติหนาท่ีตาม
ภารงาน 

- จํานวนครูท่ีเขาประชุม 80 บุคลากร บริหารทรัพย สอศ,สมศ 
 

 

7.2 สงเสริมครู 
ผูบริหารบุคลากรทาง
การศึกษา ใหมีความ
ตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพมี
คุณธรรมจริยธรรม 

1) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานครู
บุคลากร 

- ครู บุคลากรท่ีผานการประเมินตาม
เกณฑ 

80 บุคลากร บริหารทรัพย สอศ.สมศ  
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พันธกิจท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรท่ี 8  พัฒนาสภาพแวดลอมปรับปรุงภูมิทัศนภายในสานศึกษา 

เปาประสงค  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  มีสภาพแวดลอม  ภูมิทัศน  อาคารสถานท่ี ท่ีสวยงามรมรื่น มีวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุนพอเพียง 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

8.1 พัฒนา
สภาพแวดลอมและภูมิ
ทัศนภายใน
สถานศึกษาอยาง
ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

1) โครงการปรับปรุงอาคารเรียน หองเรียน 
แหลงเรียนรูและปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
สถานศึกษา 

500,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 อาคาร บริหารทรัพย สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการพัฒนาสถานศึกษาบนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ความพึงพอใจของผูเรียน 80 ประกันฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

8.2 ปรับปรุงพัฒนา
อาคารเรียน หองเรียน
แหลงเรียนรู อาคาร
สถานท่ีใหทันสมัย 
สะอาด ปลอดภัย และ
เพียงพอ 

1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหองศูนยวิทย
บริการและหองสมุด 

- ความพึงพอใจของผูใชบริการ 80 ศูนยวิทยฯ วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหองสื่อการเรียน
การสอน 

- ความพึงพอใจของผูเรียน 80 สื่อการเรียนฯ วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหองเรียนหมวด
ทักษะชีวิต (หองเรียนเฉพาะทาง) 

35,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 หมวดทักษะชีวิต วิชาการ สอศ,สมศ  

4) โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคาร 
สาขาวิชาชางกลโรงงาน 

150,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 สาขาวิชาชางกล
โรงงาน 

วิชาการ สอศ,สมศ  

5) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคาร 
สาขาวิชาชางกลโรงงาน 

150,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 สาขาวิชาชางกล
โรงงาน 

วิชาการ สอศ,สมศ  

6) โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
สาขาวิชาชางกลโรงงาน 

500,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 สาขาวิชาชางกล
โรงงาน 

วิชาการ สอศ,สมศ  

7) โครงการพัฒนาสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 
(หองเรียนเฉพาะทาง) 

35,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 สาขาวิชาชาง
ไฟฟากําลัง 

วิชาการ สอศ,สมศ  

8) โครงการพัฒนาสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
(หองเรียนเฉพาะทาง) 

35,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 สาขาวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส 

วิชาการ สอศ,สมศ  
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

8.2 ปรับปรุงพัฒนา
อาคารเรียน หองเรียน
แหลงเรียนรู อาคาร
สถานท่ีใหทันสมัย 
สะอาด ปลอดภัย และ
เพียงพอ 

9) โครงการพัฒนาสาขาวิชาชางยนต 
(หองเรียนเฉพาะทาง) 

35,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 สาขาวิชาชาง
ยนต 

วิชาการ สอศ,สมศ  

10) โครงการพัฒนาสาขาวิชาบัญชี     
(หองเรียนเฉพาะทาง) 

35,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 สาขาวิชาบัญชี วิชาการ สอศ,สมศ  

11) โครงการพัฒนาสาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ 
(หองเรียนเฉพาะทาง) 

35,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 สาขาวิชาชาง
เช่ือมโลหะ 

วิชาการ สอศ,สมศ  

12) โครงการพัฒนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร 
(หองเรียนเฉพาะทาง) 

35,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร 

วิชาการ สอศ,สมศ  

13) โครงการพัฒนาสาขาวิชาคหกรรมท่ัวไป 
(หองเรียนเฉพาะทาง) 

35,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 สาขาวิชา     
คหกรรมท่ัวไป 

วิชาการ สอศ,สมศ  

8.3 ปรับปรุงพัฒนา
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ 
และส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ 
สถานศึกษา 

1) โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานฝายบริหาร
ทรัพยากร 

40,000 ความพึงพอใจของวัสดุ 80 พัสด ุ บริหารทรัพย สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานฝายวิชาการ 40,000 ความพึงพอใจของวัสด ุ 80 หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ  
3) โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานฝายแผนงาน
และความรวมมือ 

10,000 ความพึงพอใจของวัสดุ 80 วางแผน 
 

แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

4) โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานฝายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา 

20,000 ความพึงพอใจของวัสดุ 80 กิจกรรม 
 

พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

5) โครงการจัดทําทําเนียบบุคลากร 5,000 ความพึงพอใจของวัสด ุ 80 บุคลากร บริหารทรัพยากร สอศ,สมศ  
6) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไป 1,000 ความพึงพอใจของวัสด ุ 80 บุคลากร บริหารทรัพยากร สอศ,สมศ  
7) โครงการซอมครุภัณฑงานทะเบียน 20,000 ความพึงพอใจของวัสด ุ 80 ทะเบียน บริหารทรัพยากร สอศ,สมศ  

8) โครงการจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ 20,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 ศูนยวิทย วิชาการ สอศ,สมศ  

9) โครงการซอมครุภัณฑงานประกัน 25,000 จํานวนเครื่องท่ีซอม 80 ประกันฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ  
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

8.4 สรางจิตสํานึกใน
การรวมกันทํานุ
บํารุงรักษา ดูแลอาคาร
สถานท่ี แหลงเรียนรู
และครุภัณฑเปนสมบัติ
สวนรวม 

1) โครงการวันทําความสะอาดใหญ Big 
Cleaning Day 

- ความพึงพอใจของผูเรียน 80 อาคาร บริหารทรัพยากร สอศ,สมศ  

2) โครงการปรับปรุงหองสํานักงานพัสด ุ - ความพึงพอใจของผูเรียน 80 พัสด ุ บริหารทรัพยากร สอศ,สมศ  
3) โครงการปรับปรุงหองพยาบาล 10,000 ความพึงพอใจของผูเรียน 80 สวัสดิการ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

 

พันธกิจท่ี 5 สงเสริมความรวมมือกับองคกรหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ยุทธศาสตรท่ี 9  จัดทํา MOU กับองคกรหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

เปาประสงค  จัดทํา MOU กับหนวยงานหรือองคกรตางๆ เพ่ิมรอยละ 20 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

9.1 จัดทํา MOU กับ
องคกรหนวยงานตางๆ 

1) โครงการจัดทําบันทึกความรวมมือสถาน
ประกอบการ (MOU) 
 

10,000 จํานวนของสถานประกอบการท่ีรวม
ลงนาม 

10 งานความ
รวมมือ 

แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 10  สงเสริมความรวมมือกับผูปกครองชุมชน 
เปาประสงค  จัดทําเครือขายผูปกครองชุมชน 1 เครือขาย 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

10.1 จัดทําหรือสราง
เครือขายกับผูปกครอง
ชุมชน 

1) โครงการประชุมผูปกครอง 5,000 ความพึงพอใจของผูปกครอง 80 ครูท่ีปรึกษา พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
2) โครงการประชุมเครือขายผูปกครอง นร.-นศ 5,000 ความพึงพอใจของผูปกครอง 80 ครูท่ีปรึกษา พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  

10.2 พัฒนาระบบ
เครือขายผูปกครองให
มีประสิทธิภาพ 

1) โครงการรายงานขอมูลผูปกครองผาน
เครือขายดวย SMS 

- ความพึงพอใจของผูปกครอง 80 ครูท่ีปรึกษา พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ  
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พันธกิจท่ี 6 สงเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 
ยุทธศาสตรท่ี 11  สงเสริมใหครู บุคลากรและผูเรียนไดคิดคนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานวิจัยใหมีระบบคลังปญญา 

เปาประสงค  ครู บุคลากรและผูเรียนมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและงานวิจัยท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

11.1 สงเสริม
สิ่งประดิษฐของครู 
บุคลากรและผูเรียน 

1) โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

94,000 จํานวนสิ่งประดิษฐ 20 ช้ิน วิจัยฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

รองบ
จัดสรร 

11.2 สงเสริมให
ครูผูสอนไดทําวิจัย 
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

1) โครงการสนับสนุน การจัดทําโครงการ การ
ทําวิจัยในช้ันเรียน แบบบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5,000 จํานวนครูท่ีเขารับการสงเสริม 80 วิจัยฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการสงเสริม สนับสนุน การประกวด
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
 

5,000 จํานวนครูท่ีเขารับการสงเสริม 80 วิจัยฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

3) โครงการประกวดผลสิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมสายอาชีวศึกษา (RIN) 

20,000 จํานวนสิ่งประดิษฐ 80 วิจัยฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

รองบ
จัดสรร 

11.3 ระบบคลัง
ปญญา 

1) โครงการรวบรวมขอมูลแหงคลังปญญา - จํานวนผลงาน สิ่งประดิษฐ 
นวัตกรรม วิจัย 

80 วิจัยฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกัน
คุณภาพ 
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พันธกิจท่ี 7 พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเอ้ือตอการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรท่ี 12  นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 

เปาประสงค  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ครู บุคลากรและผูเรียนไดใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

12.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและการ
เรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 

1) โครงการติดตามคุณภาพงานประกัน เพ่ือ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 

2,000 มีการตรวจประเมินติดตามระบบ
ประกันคุณภาพ 

1 ครั้ง ประกันฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประการ 
วช.ศก 

- ความพึงพอใจของผูใชบริการ 80 ศูนยขอมูล แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

3) โครงการประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษา
ภายในโดยตนสังกัด 

10,000 ทุกตัวบงช้ีผานเกณฑการประเมิน 80 ประกันฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการประกัน
คุณภาพภายใน 

2,000 มีการตรวจประเมินติดตามระบบ
ประกันคุณภาพ 

1 ครั้ง ประกันฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

12.2 สงเสริมใหครู 
บุคลากร ผูบริหารและ
ผูเรียนไดเขาถึง
สารสนเทศของ
สถานศึกษาอยาง
ท่ัวถึง 

1) โครงการปรับปรุงระบบเครือขายหอง
สํานักงานอาคารใหม 

55,000 ความพึงพอใจของผูใชเครือขาย 80 ศูนยขอมูล แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการปรับปรุงและรายงานศูนยขอมูล 
    (V-Cop) 

- จํานวนผูเรียนท่ีเขาบันทึกขอมูล 80 ศูนยขอมูล แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 
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พันธกิจท่ี 8 บริหารจัดการสถานศึกษาดวยระบบการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงใหเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sipotec Model) 

ยุทธศาสตรท่ี 13  บริหารจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงค  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษมีการบริหารจัดการสถานศึกษาดวยความสุจริตโปรงใส มีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

13.1 พัฒนาครู 
ผูบริหารท่ีเก่ียวของใน
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาใหมี
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัต ิ

1) โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีเพ่ือเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

15,800 จํานวนผูเรียนเพ่ิมข้ึน 20 ทวิภาคี วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

รองบ
จัดสรร 

2) โครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากรเก่ียวกับ
การพัสดุ การเงิน บัญชี 

- จํานวนครู บุคลากร ท่ีเขารับการ
อบรม 

80 พัสด ุ บริหารทรัพย สอศ,สอศ  

13.2 เฝาระวังการ
บริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษา 

1) โครงการรายงานการบริหารความเสี่ยง - รายงานฉบับสมบูรณ 3 ชุด วางแผนฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ  

        

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) โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
ประจําภาคเรียน 

- จํานวนคณะกรรมการท่ีเขารวม
ประชุม 

80 บุคลากร บริหารทรัพย สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

14.2 สงเสริมให
คณะกรรมการวิลัยมี
บทบาทในการชวยบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

1) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาสถานศึกษา 

5,000 ความถูกตองสมบูรณของแผน 90 วางแผนฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

2) โครงการประเมินผลการใชแผนปฏิบัติการ - ความสําเร็จของโครางการตามแผน 80 วางแผนฯ แผนงานฯ สอศ,สมศ 
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ยุทธศาสตรท่ี 15  บริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค  ครูบุคลากรเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาบูรณาการใชกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

15.1 บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหาร
สถานศึกษา 

1) โครงการประเมินศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8,000 จํานวนผูเขาใชบริการศูนยการ
เรียนรูฯ 

500 คน ประกันฯ แผนงานฯ สมศ.สอศ  

        

15.2 บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการ
เรียนการสอน 

1) โครางการอบรมการถอดบทเรียนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- จํานวนครูท่ีถอดบทเรียน 80 หลักสูตรฯ วิชาการ สมศ.สอศ  

15.3 สนับสนุนใหครู
บุคลากร ผูบริหาร 
ผูเรียนนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใน
ชีวิตประจําวัน 

1) โครงการครูตนแบบพอเพียง 1,500 จํานวนครูตนแบบ 4 คน ประกันฯ แผนงานฯ สมศ.สอศ  

2) โครงการนักเรียนแกนนํานักเรียนนักศึกษา 1,500 จํานวนนักเรียนแกนนํา 10 คน ประกันฯ แผนงานฯ สมศ.สอศ  

3) โครงการศึกษาดูงานการบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- จํานวนครู นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีโอ
กาไดศึกษาดูงาน 

100 คน ประกันฯ แผนงานฯ สมศ.สอศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

 
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) โครงการสงเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู 

รอรับจัดสรร จํานวนครั้งของการประชุมช้ีแจง 1 ครั้ง หลักสูตร วิชาการ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 

 

        
16.3 นโยบายจาก
หนวยงานอ่ืนๆ 

        

        
        

16.4 นโยบายจังหวัด
ศรีสะเกษ 

โครงการอําเภอยิ้ม/จังหวัดเคลื่อนท่ี - จํานวนครั้งของการออกบริการ
รวมกัน 

5 ครั้ง/ป โครงการพิเศษฯ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ 
ประกันคุณภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 17  ดําเนินการตามนโยบายสําคัญของ สอศ. 

เปาประสงค  ดําเนินงานโครงการหรือภารกิจตามนโยบายตนสังกัดไดครบทุกนโยบาย และภารกิจบรรลุเปาหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย 
รอยละ 

ผูรับผิดชอบ ตอบสนอง 
หรือรองรับ 

หมาย
เหตุ งาน ฝาย 

17.1 ดําเนินโครงการ
หรือภารกิจของ สอศ. 
ท่ีไดรับมอบหมาย 

1) โครงการลดปญหาออกกลางคัน 30,000 ผูเรียนออกกลางคันลดลง 10 ครูท่ีปรึกษา พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ งบกลาง 

2) โครงการเรงประสิทธิภาพการสอน 189,600 ผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรม 80 บุคลากร บริหารทรัพยากร สอศ,สมศ งบกลาง 

3) โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน 117,600 ผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรม 80 บุคลากร บริหารทรัพยากร สอศ,สมศ งบกลาง 

4) โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา 119,000 จํานวนผูเรียนทวิภาค ี 80 ทวิภาคี วิชาการ สอศ,สมศ งบกลาง 

5) โครงการพัฒนารูปแบบ Fix It Center 450,000 จํานวนผูรับบริการ 80 โครงการพิเศษฯ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ งบกลาง 

6) โครงการพัฒนา ผลิต พัฒนาเสริมสรางฯ 100,000 จํานวนครูท่ีเขาฝกประสบการณ 10 ทวิภาคี วิชาการ สอศ,สมศ งบกลาง 

7) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพฯ 100,000 จํานวนผูเรียนระยะสั้น 80 ระยะสั้น วิชาการ สอศ,สมศ งบกลาง 

8) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 20,000 จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 กิจกรรมฯ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ งบกลาง 

9) โครงการเสริมสรางการประกอบอาชีพ  127,000 จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 บมเพาะ แผนงานฯ สอศ,สมศ งบกลาง 

10) โครงการเงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน
รวมฯ (ทวิศึกษา) 

406,100 จํานวนวัสดุฝก 80 หลักสูตรฯ วิชาการ สอศ,สมศ งบกลาง 

11) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ 10,000 จํานวนผูเรียนระยะสั้น 10 โครงการพิเศษฯ พัฒนากิจการฯ สอศ,สมศ งบกลาง 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดแผนพัฒนาคนเกง คนดี สามารถดูไดท่ี งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
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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       
มีนายพัสกร  คําเพราะ  เปนผูอํานวยการวิทยาลัย   และมีรองผูอํานวยการวิทยาลัย  4   คน คือ  นางรัตนมณี  
บุญใหญ รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร นาย สุระภี ผกาพันธ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา  นางวิไล  ศิลาบุตร 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 
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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 



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

 (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  พ้ืนท่ีใชสอย 4,000 ตรม. ดวยเงินงบประมาณ แบบเลขท่ี 
50A23 สรางเม่ือป 2552 
 (1 6)  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 
 (1 7)  รั้วคอนกรีตเหล็กดัด  สูง  1.80  เมตร  ยาว  115.00  เมตร  สรางเม่ือ พ.ศ.  2527 และ
ปรับปรุงใหม  เม่ือ พ.ศ. 2539 
 (1 8)  สนามวอลเลยบอล   1  สนาม 
 (1 9)  สนามกีฬาตะกรอ   3  สนาม  
 ( 20)  โรงอาหาร สรางเม่ือป พ.ศ.2558  ดวยเงินงบบํารุงการศึกษา 
 ( 21)  อาคารอเนกประสงค  สรางเม่ือป พ.ศ. 2556 ดวงเงินงบอุดหนุน 
 ( 22)  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น แบบเลขท่ี 49A03/55 พ้ืนท่ีใชสอย 1,920 ตรม. สรางเม่ือ 
พ.ศ. 2559 ผูกพันปงบประมาณ 2561  
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2.7 ขอมูลบุคลากร 
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
 2.7.1 อัตรากําลัง ป 2560     ขอมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 
        ผูใหขอมูล นางสาวสีนวน  ศรีหะบุตร 
 

อัตรากําลังของ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  มีบุคลากรท้ังส้ิน   74   คน 
 

ก. ขาราชการ     2 3 คน  
1. ผูบริหาร    5    คน  
2. ขาราชการครู   1 8  คน  
3. ขาราชการพลเรือน  -    คน  

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

ค. พนักงานราชการ    3 คน  
1. ทําหนาท่ีสอน   3 คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน   - คน 

ง. ลูกจางช่ัวคราว    46 คน  
1. ทําหนาท่ีสอน   17 คน 
2. ท่ัวไป/สนับสนุน   29 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   ... 74.. คน 
 

ก. ครูผูสอน ข.เจาหนาท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม 
 

-  ต่ํากวา ม.6 - คน 9 คน 9 คน 
- ปวช./ม.6 - คน 3 คน 3 คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี 1 คน 10 คน 11 คน 
- ปริญญาตร ี 30 คน 9 คน 39 คน 
- ปริญญาโท 7 คน - คน 7 คน 
- ปริญญาเอก - คน - คน - คน 

รวม 38 คน 26 คน       74 คน 
 

 2.7.3 ขอมูลลูกจางช่ัวคราว จําแนกตามแหลงเงินท่ีจาง 
 

ก. ครูผูสอน ข.เจาหนาท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม 
 

-  จางดวยงบบุคลากร - คน - คน - คน 
- จางดวยงบดําเนินงาน - คน - คน - คน 
- จางดวยงบเงินอุดหนุน 17 คน 29 คน 46 คน 
- จางดวยเงินรายได (บกศ.) - คน - คน - คน 
- จางดวยเงินอ่ืนๆ - คน - คน - คน 

รวม 17 คน 29 คน 46 คน 
   

2.7.4  ขอมูลบุคลากรท้ังหมด จําแนกตามหนาท่ี ความรับผิดญชอบ 
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.นายสุระภี ผกาพันธ ป.โท - ผูบริหาร 
3.นางรัตนมณ ี บุญใหญ ป.โท - ผูบริหาร 
4.นายคีตนันต นาจําปา ป.โท - ผูบริหาร 
5.นางวิไล ศิลาบุตร ป.โท - ผูบริหาร 
6.นายบุญชรัสมิ ์ ธนัชมนตรีวิศาล ป.โท สาขางานเชื่อมโลหะการ  
7.นายตะวันรุง รัตนอุไร ป.โท สาขางานเทคนิคพื้นฐาน  
8.นายศราวุธ แขงขัน ป.ตรี สาขางานยานยนต  
9.นางชลาลัย บุญพิคํา ป.โท สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
10.นายไชยา ทิพยคุณ ป.ตรี สาขางานอิเล็กทรอนิกส  
11.นายวิทยากร วรรณา ป.ตรี สาขางานอิเล็กทรอนิกส  
12.นางณัฐธภา บุญถูกนิติโชต ิ ป.ตรี สาขาวิชาภาษาไทย  
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ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/
ตรี/......) 

ปฏิบัติหนาที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

13.นายสิงห ทาวัลย ป.ตรี สาขางานชางยนต  
14.นายชลณัฎฐ โพพิพัฒน ป.โท สาขาเทคนิคการผลิต  
15.นายประกอบ ศรีใส ป.ตรี สาขางานชางยนต  
16.นางสาวภัทธาริน มุทุจิตต ป.ตรี สาขางานอิเล็กทรอนิกส  
17.นางรัชนี พัฒทัยสง ป.โท สาขางานไฟฟากําลัง  
18.นายกิตติพันธ  ศรีเสมอ ป.ตรี สาขางานเชื่อมโลหะการ  
19.นายชัชชัย กาหาวงศ ป.โท สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  
20.นางรัตนา กลุมแกว ป.ตรี สาขางานการบัญช ี  
21.นางนลินี เดชวัน ป.โท สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  
22.นางสาวปรารถนา มัครมย ป.ตรึ สาขางานการบัญช ี  
23.นางนงลักษณ  ปุณยศรัณย ป.ตรี สาขางานการบัญช ี  

2.7.4.2 ลูกจางประจํา   รวม  2  คน  (ทําหนาท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

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

ปฏิบัติหนาที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

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

2.7.4.3  พนักงานราชการ  รวม 3 คน (ทําหนาท่ีสอน) 

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

ปฏิบัติหนาที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.นางสาวกัญญนันทน บรรลือทรัพย ป.ตรี บัญช ี  
2.นางสาวสีนวน ศรีหะบุตร ป.ตรี คณิตศาสตร  
3.นายสมพร โยธ ี ป.ตรี ชางยนต  
 

2.7.4.4  ลูกจางช่ัวคราว  รวม 46 คน (ทําหนาท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

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

ปฏิบัติหนาที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.นางเพลินจิต ทรงกลด ป.ตรี ผาและเคร่ืองแตงกาย - 
2.นางปยะนุช โตมร ป.ตรี เสริมสวย - 
3.นายธวัชชัย หาญบาง ป.ตรี ไฟฟากําลัง - 
4.นายเพชร บุญตา ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส - 
5.วาที่รอยตรีไพศาล บุญมา ป.ตรี เชื่อมโลหะ - 
6.นางสาวสุมาลัย แซเลี้ยว ป.ตร ี เทคนิคการผลิต - 
7.นางสาวรุงนภา กาหาวงศ ป.ตร ี คอมพิวเตอรธุรกิจ - 
8.นายนิรุทธ ชาติวงศ ปวส. ตัดผม - 
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ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/
ตรี/......) 

ปฏิบัติหนาที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

9.นางสาวศิริพร มั่งสันเทียะ ป.ตร ี คอมพิวเตอรธุรกิจ - 

10.นางสาวกานตธิดา ถากุล ป.ตร ี วิทยาศาสตร - 
11.นายชัยวัฒน การะเกษ ป.ตร ี ไฟฟากําลัง - 
12.นายพายุ ทองเต็ม ป.ตร ี ชางยนต - 
13.นายศักดิ์ณรงค วรรศวรรณา ป.ตร ี ชางยนต - 
14.นายภาณุ วรรณทวี ป.ตร ี อาหารและโภชนาการ - 
15.นายสุวัช ศรปราบ ป.ตร ี ไฟฟากําลัง - 
16.นางนุชลักษณ  สมอ ป.ตร ี การบัญชี - 
17.นางสาวกุลธิดา แสงใส ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ - 
18.นางสาววรวรรณ กุศลพันธ ปวส. - งานบริหารท่ัวไป 
19.นางสาวอมรัตน สังขขาว ป.ตร ี - งานการเงิน 
20.นางสาวภานุมาศ บุตรราช ปวส. - งานกิจกรรมฯ 
21.นางสาวเสาวณีย ขาวแสง ป.ตร ี - งานประกันฯ 
22.นางสาวศิริธร ผานพินิจ ปวส. - งานศูนยวิทยฯ 
23.นางสาวสุคนธทิพย ชํานิ ป.ตร ี - งานวัดผลฯ 
24.นางสาวกาญจนา วงษมณ ี ป.ตร ี - งานหลักสูตรฯ 
25.นางสาวปวีณา สุยใสย ป.ตร ี - งานการเงิน 
26.นางสาวพิกุล ศรีจันทร ปวส. - งานแนะแนวฯ 
27.นางสุภีพร คลองด ี ปวส. - งานบัญชี 
28.นางสาวเจนจิรา โสรส ป.ตร ี - งานบุคลากร 
29.นางสาวปยะธิดา งามวิลัย ป.ตร ี - งานพัสด ุ
30.นางสมเดช พระสุพรรณ ป.ตร ี - งานวาแผนฯ 
31.นายพิเชษฐ รวมขยาย ป.ตร ี - งานพัสด ุ
32.นางสุพรรณี รุงแสง ปวส. - งานทะเบียน 
33.นายชัยวัฒน ภูสําราญ ปวส. - งานอาคาร 
34.นายสายัณห มะโนราช ปวส. - งานอาคาร 
35.นายอาทิตย แสงใสแกว ม.3 - พนักงานขับรถ 
36.นายรังสกฤษดิ ์ รุงแสง ม.3  พนักงานขับรถ 
37.นางสาวพรภิมล พิมสมาน ปวส.  งานทะเบียน 
38.นายพงษพัฒน วรรณทอง ปวส.  งานโครงการพิเศษ 
39.นางณิชาภา ทองใส ม.3 - แมบาน 
40.นางสาวผองพรรณ พิมสมาน ม.6 - แมบาน 
41.นางบุษบา โพธ์ิชัย ม.3 - แมบาน 
42.นางศรีเมือง ทองพันช่ัง ม.3 - แมบาน 
43.นายชัยชาญ บุญเฉลียว ปวส. - ยามรักษาการณ 
44.นายรัศมี ปญญาคม ม.3 - ยามรักษาการณ 
45.นายตา ถุงสมบัต ิ ม.6 - ยามรักษาการณ 
46.นายเชาวลิต สีหะบุตร ม.3 - ยามรักษาการณ 
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2.6 แผนภูมิบริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ 
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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 114 124 98 336 59 119 178 514

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชา/ชางยนต/เทคนิคเครื่องกล 39 33 41 113 22 33 55 168

 - สาขาวิชา/ชางกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 16 5 21 7 3 10 31

 - สาขาวิชา/ชางเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ 3 4 7 14 2 12 14 28

 - สาขาวิชา/ชางไฟฟากําลัง/ไฟฟา 13 23 6 42 9 18 27 69

 - สาขาวิชา/ชางอิเล็กทรอนิกส/อิเล็กทรอนิกส 7 12 9 28 4 11 15 43

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวิชา/บัญช/ีบัญชี 17 24 22 63 11 27 38 101

 - สาขาวิชา/คอมพิวเตอรธุรกิจ/คอมพิวเตรอธุรกิจ 19 23 13 55 4 15 19 74

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

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

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปการศึกษา (2560) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 365 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น คน 2.3 หลักสูตร ปชด. คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 2,601 คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 1,396 คน

2.8 ขอมูลนักเรียน นักศึกษา

 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน

ปการศึกษา 2560  (ปปจจุบัน) 

ภาคเรียนที่ 2/2560(ปปจจุบัน)

4,362

514

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

-41-



Jin

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 320 114 124 558 180 59 239 797

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชา/ชางยนต/เทคนิคยานยนต 80 39 33 152 30 22 52 204

 - สาขาวิชา/ชางกลโรงงาน/เครื่องมือกล 30 16 5 51 30 7 37 88

 - สาขาวิชา/ชางเชื่อมโลหะ/เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ 20 3 4 27 20 2 22 49

 - สาขาวิชา/ชางไฟฟากําลัง/ไฟฟากําลัง 40 13 23 76 20 9 29 105

 - สาขาวิชา/ชางอิเล็กทรอนิกส/อิเล็กทรอนิกสอุตฯ 40 7 12 59 20 4 24 83

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวิชา/บัญช/ีบัญชี 40 17 24 81 20 11 31 112

 - สาขาวิชา/คอมพิวเตอรธุรกิจ/คอมพิวเตรอธุรกิจ 40 19 23 82 20 4 24 106

3. ประเภทวิชา คหกรรม

 - สาขาวิชา/งานอหารและโภชนาการ 30 30 20 20 50

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปการศึกษา (2561) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1,000 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น คน 2.3 หลักสูตร ปชด. คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 3,000 คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 3,000 คน

 เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา

7,000

ปการศึกษา 2561  (ปตอไป) 

797

ภาคเรียนที่ 1/2561(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

9,152,440.00 2,694,700.00 24,803,157.50 36,650,297.50 36,650,297.50

 1. แผนงาน .......... 9,152,440.00 2,694,700.00 24,803,157.50 36,650,297.50 36,650,297.50

 - งบบุคลากร 5,517,357.50 5,517,357.50 5,517,357.50

 - งบดําเนินงาน 828,900.00 1,372,000.00 4,269,000.00 6,469,900.00 6,469,900.00

 - งบลงทุน 15,016,800.00 15,016,800.00 15,016,800.00

 - งบเงินอุดหนุน 7,976,940.00 7,976,940.00 7,976,940.00

 - งบรายจายอื่น 346,600.00 1,322,700.00 1,669,300.00 1,669,300.00

 2. แผนงาน ..........

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น

สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ

ผลผลิต

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2560) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
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1. ประมาณการรายรับ 28,163,656.11 บาท

 ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา 4,824,035.00 บาท

 - ยอดยกมาจากปปจจุบัน 4,524,035.00 บาท

 - คาดวามีรายรับในปตอไป 300,000.00 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป 2561  (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ 23,339,621.11 บาท

งบบุคลากร 5,617,357.50 บาท

งบดําเนินงาน 6,378,023.61 บาท

งบลงทุน 1,400,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 8,274,940.00 บาท

งบรายจายอื่น 1,669,300.00 บาท

2. ประมาณการรายจาย 23,339,621.11 บาท

งบบุคลากร 5,617,357.50 บาท

 - เงินเดือน บาท

 - เงิน วฐ. บาท

- เทียบเทา วฐ. บาท

 - ลูกจางประจํา บาท

- พนักงานราขการ 673,560.00 บาท

- คาจางลูกจางชั่วคราว 4,716,509.00 บาท

- คาเลาเรียนบุตร 210,119.00 บาท

- คารักษาพยาบาล 17,169.50 บาท

- สมทบ กบข. บาท

- สมทบ กสจ บาท

งบดําเนินงาน 6,378,023.61 บาท

- คาตอบแทน 2,100,357.50 บาท

- คาใชสอย 1,214,266.09 บาท

- คาวัสดุ 1,650,439.85 บาท

- คาสาธาณูปโภค 1,412,960.17 บาท

งบลงทุน 1,400,000.00 บาท

- ครุภัณฑ 1,400,000.00 บาท

- สิ่งกอสราง บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปตอไป)

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
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งบเงินอุดหนุน 8,274,940.00 บาท

- คาอุปกรณการเรียน 355,120.00 บาท

คาเครื่องแบบนักเรียน 691,200.00 บาท

- เสริมสรางนวัตกรรม 114,000.00 บาท

- คาหนังสือ 1,544,000.00 บาท

- คาเครื่องแบบฯ 288,000.00 บาท

- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 733,400.00 บาท

- คาจัดการเรียนฯ 4,539,220.00 บาท

- หารายไดระหวาง 10,000.00 บาท

งบรายจายอื่น 1,669,300.00 บาท

- โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 119,000.00 บาท

- โครงการยขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) 100,000.00 บาท

- โครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพ (Fix It Center) 450,000.00 บาท

- โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 127,000.00 บาท

- โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา 30,000.00 บาท

- โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600.00 บาท

- โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 406,100.00 บาท

- โครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 10,000.00 บาท

- โครงการผลิตพัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวิตครู 100,000.00 บาท

- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน 117,600.00 บาท

- โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 20,000.00 บาท
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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.

13,224,049.00 1,329,726.00 7,242,100.11 114,000.00 23,319,875.11 19,746.00 23,339,621.11

 - งบบุคลากร 4,716,509.00 900,848.50 5,617,357.50 5,617,357.50

เงินเดือนขาราชการ

เงินวิทยฐานะ

เทียบเทา วฐ.

ลูกจางประจํา

พนักงานราชการ 673,560.00 673,560.00 673,560.00

คาจางลูกจางชั่วคราว 4,716,509.00 4,716,509.00 4,716,509.00

คาเลาเรียนบุตร 210,119.00 210,119.00 210,119.00

คารักษาพยาบาล 17,169.50 17,169.50 17,169.50

สมทบ กบข.

สมทบ กสจ

 -  งบดําเนินงาน 17,026.00 6,341,251.61 6,358,277.61 19,746.00 6,378,023.61

      - คาตอบแทน 2,100,357.50 2,100,357.50 2,100,357.50

คาตอบแทนสอนเกินภาระ 1,411,617.50 1,411,617.50 1,411,617.50

คาตอบแทนธุรการ 688,740.00 688,740.00 688,740.00

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการคาใชจาย/รายจาย

ตามงบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2561) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ

ผลผลิต โครงการ



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 2561) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

      - คาใชสอย 1,214,266.09 1,214,266.09 1,214,266.09

ไปราชการ 1,005,674.00 1,005,674.00 1,005,674.00

ซอมรถยนตราชการ 170,955.10 170,955.10 170,955.10

ซอมครุภัณฑ 29,416.99 29,416.99 29,416.99

คาซอมสิ่งกอสราง

คาเงินสมทบประกันสังคม 8,220.00 8,220.00 8,220.00

          - คาวัสดุ 1,630,693.85 1,630,693.85 19,746.00 1,650,439.85

วัสดุสํานักงาน 381,547.06 381,547.06 381,547.06

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 160,552.86 160,552.86 160,552.86

วัสดุการศึกษา 1,083,824.94 1,083,824.94 1,083,824.94

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุหนังสือพิมพวารสาร 19,746.00 19,746.00

วัสดุกอสราง 4,768.99 4,768.99 4,768.99

วัสดุยานพาหนะและขนสง

 - คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) 17,026.00 1,395,934.17 1,412,960.17 1,412,960.17

คาโทรศัพท 22,304.37 22,304.37 22,304.37

คาน้ําประปา 389,159.36 389,159.36 389,159.36

คาไฟฟา 975,417.44 975,417.44 975,417.44



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 2561) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

คาไปรษณีย 17,026.00 17,026.00 17,026.00

คาอินเตอรเน็ต 4,013.00 4,013.00 4,013.00

คาสิ่งปฎิกูลขยะมูลฝอย 5,040.00 5,040.00 5,040.00

 - งบลงทุน 1,400,000.00 1,400,000.00

 3.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00

  3.2 สิ่งกอสรางอาคารเรียน

 - งบเงินอุดหนุน 8,160,940.00 114,000.00 8,274,940.00 8,274,940.00

1.อุปกรณการเรียน 355,120.00 355,120.00 355,120.00

2.คาเครื่องแบบนักเรียน 691,200.00 691,200.00 691,200.00

3.เครื่องมือประจําตัวฯ 288,000.00 288,000.00 288,000.00

4.คาหนังสือ 1,544,000.00 1,544,000.00 1,544,000.00

5.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 733,400.00 733,400.00 733,400.00

6.คาจัดการเรียนการสอน 4,539,220.00 4,539,220.00 4,539,220.00

7.นวัตกรรม 114,000.00 114,000.00 114,000.00

8.หารายไดระหวางเรียน 10,000.00 10,000.00 10,000.00

 - งบรายจายอื่น 346,600.00 1,312,700.00 1,669,300.00 1,669,300.00

1.โครงการลดปญหาออกกลางคัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00



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 2561) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

2.โครงการเรงประสิทธิภาพฯ 189,600.00 189,600.00 189,600.00

3.โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน 117,600.00 117,600.00 117,600.00

4.โครงการทวิภาคี 119,000.00 119,000.00 119,000.00

5.โครงการ Fix It Center 450,000.00 450,000.00 450,000.00

6.โครงการพัฒนาผลิต(ฝกงานคร)ู 100,000.00 100,000.00 100,000.00

7.โครงการพัฒนาทักษะอาชีรฯ 100,000.00 100,000.00 100,000.00

8.โครงการคุณธรรม จริยธรรม 20,000.00 20,000.00 20,000.00

9.โครงการสงเสริมประกอบฯ 127,000.00 127,000.00 127,000.00

10.อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 406,100.00 406,100.00 406,100.00

11.โครงการขยายโอกาสทางฯ 10,000.00 10,000.00 10,000.00

 - 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 2561) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ



Jin

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-62 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน

เงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ

1 งานตามภาระงานประจํา

1.1 งบดําเนินงาน

1.2 งบลงทุน 1,400,000

  - คาครุภัณฑ 1,400,000 1,400,000 1,400,000

  - คาสิ่งกอสราง

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2561

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน

ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561

วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

หนวย : บาท



Jin

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-62 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2561



Jin

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-62 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2561



Jin

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-62 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2561



Jin

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-62 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2561



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

3.4 งบหนารายจายตามแผน/งาน/โครงการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

กิจกรรม/โครงการ 
แหลงรายจาย หมายเหตุ 

ปวช. ระยะสั้น ปวส. บกศ. อุดหนุน  
พันธกิจท่ี 1        
ยุทธศาสตรท่ี 1       
1. วัสดุการศึกษา ระยะส้ัน’ - 320,000 - - -  
2. วัสดุการศึกษา ปวช. 450,000 - - - -  
3. วัสดุการศึกษา ปวส. - - 300,000 - -  
4. โครงการอาชีวทายาท ทวิศึกษาแกนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   (แบบสะสมหนวยกิต) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - -  

5. โครงการนิเทศสัมมนานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ - - - - 2,000 รองบกลาง 

6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ - - - - 2,000 รองบกลาง 

7. โครงการนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน 
   ประกอบการ 

- - - - 42,000 รองบกลาง 

8. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานสถานศึกษา 
    หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 

- - - - -  

9. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา - - - - 1,000 พัฒนาฯ 

10. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2,000 - - - -  

11. โครงการสอบวัดผลและประเมินผลประจําภาคเรียน (กลางภาค 2/60,1/61 
ปลายภาค 2/60,1/61) 

20,000 - - - -  

12. โครงการติวเพ่ือพัฒนาศักยภาพเตรียมความพรอมทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

5,000 - - - -  

13. โครงการทดสอบการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) - - - - -  

14. โครงการแผนพัฒนาความรูและความสามารถทางวิชาการ - - - - 12,000 พัฒนาฯ 

15. โครงการพัฒนาลูกเสือ - - - - 55,000 พัฒนาฯ 

16. โครงการแผนพัฒนานักศึกษาวิชาทหาร - - - - 15,000 พัฒนาฯ 

17. โครงการแผนเสริมสรางบุคลิกภาพและความรับผิดชอบตอสังคม - - - - 14,000 พัฒนาฯ 

18. โครงการแผนเสริมสรางสุขภาพ/กีฬาและนันทนาการ - - - - 141,000 พัฒนาฯ 

19. โครงการแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม - - - - 60,000 พัฒนาฯ 

20. โครงการแผนสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม - - - - 96,000 พัฒนาฯ 

21. โครงการแผนสงเสริมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม - - - - 15,000 พัฒนาฯ 

22. โครงการกิจกรรมองคการวิชาชีพ - - - - 50,000 พัฒนาฯ 

23. โครงการแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ - - - - 152,000 พัฒนาฯ 

24. โครงการแผนพัฒนาสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค - - - - 15,000 พัฒนาฯ 

25. โครงการแผนสงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการ - - - - 40,000 พัฒนาฯ 

26. โครงการแผนพัฒนาความรูและความสามารถทางวิชาการ - - - - 12,000 พัฒนาฯ 

27. โครงการแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนศึกษาใหมใหมีมาตรฐานสูสากล - - - - 20,000 พัฒนาฯ 

28. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม - - - - 10,000 พัฒนาฯ 

29. โครงการจัดซ้ือยาเวชภัณฑ - - - - 10,000 พัฒนาฯ 

30. โครงการตรวจสุขภาพประจําป - - - 100,000 - บกศ. 

31. โครงการบริจาคโลหิต - - - - -  

32. โครงการทําประกันอุบัติเหต ุ - - - 150,000 - บกศ. 

33. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสารเสพติดและตรวจสารเสพติด - - - - 5,000 พัฒนาฯ 

34. โครงการประชารัฐรวมใจตานภัยยาเสพติดสูสถานศึกษา - - - - 500 พัฒนาฯ 

35. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข - - - - -  
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3.4 งบหนารายจายตามแผน/งาน/โครงการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

กิจกรรม/โครงการ 
แหลงรายจาย หมายเหตุ 

ปวช. ระยะสั้น ปวส. บกศ. อุดหนุน  
36. โครงการบริหารความเส่ียงของผูเรียน - - - - -  
37. โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษา 

- - - - 20,000 พัฒนาฯ 

38. โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญมาถายทอดความรูและประสบการณ (ทุก
สาขาวิชา) 

- 35,000 - - -  

39. โครงการศึกษาดูงาน (ทุกสาขาวิชา) - - - - 11,500 พัฒนาฯ 
40. โครงการเสริมสรางการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา - - - - 126,000 รองบกลาง 

ยุทธศาสตรท่ี 2       
41. โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน - - - - -  
42. โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีดวยวิธีเทียบโอนความรูและประสบการณ
งานอาชีพ 

- - - - -  

43. โครงการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา - - - - -  

44. โครงการพิเศษพิมพดีดไทยและอังกฤษ - - - 30,000 - บกศ. 

45. โครงการบริกรวิชาชีพการขับรถยนต - - - 75,000 - บกศ. 

46. โครงกรบริการวิชาชีพเพ่ือสถานประกอบการและประชาชนทั่วไป (ตรอ.) - - - 120,000 - บกศ. 

47. โครงการจัดการเรียนและแกนมัธยมศึกษา - - - - -  

ยุทธศาสตรท่ี 3       
48. โครงการแนะแนวศึกษาตอ - - - - 30,000 พัฒนาฯ 
49. โครงการเปดบานราชพฤกษ Open house 2018 - - - - 100,000 พัฒนาฯ 
50. โครงการระดมทุนการศึกษา - - - - -  

51. โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ือเพ่ิมปริมาณผูเรียน - - - - 15,800 รองบกลาง 

52. โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธคณะกรรมการสถานศึกษา - 2,400 - - -  

53. โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทางสถานีวิทยุ - 10,000 - - -  

54. โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียน นักศึกษา - 13,200 - - -  

55. โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ - - 7,000 - -  

56 โครงการจัดทําปฏิทินสถานศึกษา 15,000 - - - -  

57. โครงการอาชีวะอาสาพัฒนา - - - - 20,000 พัฒนาฯ 
พันธกิจท่ี 2       

ยุทธศาสตรท่ี 4       

58. โครงการประชุมชี้แจงการใชหลักสูตร ปวช.ปวส. - - - - -  

59. จัดทําหลักสูตรระยะส้ัน - - - - -  

60. โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรอบรม ตรอ.) - - - - -  

61. โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะภาคฤดูรอน - - - 180,000 -  

62. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี - - - - -  

63. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ - - - - -  

ยุทธศาสตรท่ี 5       

64. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน - - - - -  

65. โครงการอบรมจัดทําส่ือ - - - - -  

66. โครงการประกวดส่ือการสอน - - - - -  
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3.4 งบหนารายจายตามแผน/งาน/โครงการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

กิจกรรม/โครงการ 
แหลงรายจาย หมายเหตุ 

ปวช. ระยะสั้น ปวส. บกศ. อุดหนุน  
ยุทธศาสตรท่ี 6       
67. โครงการประชุมชี้แจงการจัดทําแผนการสอน - - - - -  

68. โครงการเขียนแผนและจัดทําแผนการเรียนการสอน - - 5,000 - -  

69. โครงการประชุมชี้แจงการวัดผลและประเมินผล - - - - -  

70. โครงการนิเทศติดตามการนิเทศการจัดการเรียนการสอน - - - - -  

71. โครงการประกวดแผนการสอนและการใชแผนการสอนดีเดน - - - - -  

72. โครงการสรรหาครูตนแบบ “ครูดีที่ศิษยรัก” - - - - -  

พันธกิจท่ี 3       
ยุทธศาสตรท่ี 7       
73. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ่ - 120,000 - - -  

74. โครงการพัฒนาคุณภาพครูแนะแนว - - - - 10,000 พัฒนาฯ 
75. โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติหนาที่ตามภารงาน - - - - -  

76. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานครูบุคลากร - - - - -  

พันธกิจท่ี 4       

ยุทธศาสตรท่ี 8       

77. โครงการปรับปรุงอาคารเรียน หองเรียน แหลงเรียนรูและปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในสถานศึกษา 

- 500,000 - - -  

78. โครงการพัฒนาสถานศึกษาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - - - - -  

79. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหองศูนยวิทยบริการและหองสมุด - - - - -  

80. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหองส่ือการเรียนการสอน - - - - -  

81. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหองเรียนหมวดทักษะชีวิต (หองเรียนเฉพาะ
ทาง) 

- 35,000 - - -  

82. โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคาร สาขาวิชาชางกลโรงงาน - - - - 150,000  

83. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคาร สาขาวิชาชางกลโรงงาน - - - - 150,000  

84. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน สาขาวิชาชางกลโรงงาน - - - 500,000 -  

85. โครงการพัฒนาสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง (หองเรียนเฉพาะทาง) - 35,000 - - -  

86. โครงการพัฒนาสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
(หองเรียนเฉพาะทาง) 

- 35,000 - - -  

87. โครงการพัฒนาสาขาวิชาชางยนต 
(หองเรียนเฉพาะทาง) 

- 35,000 - - -  

88. โครงการพัฒนาสาขาวิชาบัญชี     (หองเรียนเฉพาะทาง) - 35,000 - - -  

89. โครงการพัฒนาสาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 
(หองเรียนเฉพาะทาง) 

- 35,000 - - -  

90. โครงการพัฒนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร 
(หองเรียนเฉพาะทาง) 

- 35,000 - - -  

91. โครงการพัฒนาสาขาวิชาคหกรรมทั่วไป 
(หองเรียนเฉพาะทาง) 

- 35,000 - - -  

92. โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานฝายบริหารทรัพยากร - 40,000 - - -  

93. โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานฝายวิชาการ - 40,000 - - -  

94. โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานฝายแผนงานและความรวมมือ - 10,000 - - -  

95. โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา - 20,000 - - -  

96. โครงการจัดทําทําเนียบบุคลากร 5,000 - - - -  

97. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป - - 1,000 - -  
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3.4 งบหนารายจายตามแผน/งาน/โครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2561 

กิจกรรม/โครงการ 
แหลงรายจาย หมายเหตุ 

ปวช. ระยะสั้น ปวส. บกศ. อุดหนุน  
98. โครงการซอมครุภัณฑงานทะเบียน - 20,000 - - -  

99. โครงการจัดซ้ือวารสารและหนังสือพิมพ - - - 20,000 -  

100. โครงการซอมครุภัณฑงานประกัน - - 25,000 - -  
101. โครงการวันทําความสะอาดใหญ Big Cleaning Day - - - - -  
102. โครงการปรับปรุงหองสํานักงานพัสด ุ - - - - -  
103. โครงการปรับปรุงหองพยาบาล - - - - 10,000 พัฒนาฯ 
พันธกิจท่ี 5       
ยุทธศาสตรท่ี 9       
104. โครงการจัดทําบันทึกความรวมมือสถานประกอบการ (MOU) - - 10,000 - -  
ยุทธศาสตรท่ี 10       

105. โครงการประชุมผูปกครอง - - - - 5,000 พัฒนาฯ 
106. โครงการประชุมเครือขายผูปกครอง นร.-นศ - - - - 5,000 พัฒนาฯ 
107. โครงการรายงานขอมูลผูปกครองผานเครือขายดวย SMS - - - - -  

พันธกิจท่ี 6       

ยุทธศาสตรท่ี 11       

108. โครงการจัดประกวดส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐคนรุนใหม - - - - 94,000 รองบกลาง 

109. โครงการสนับสนุน การจัดทําโครงการ การทําวิจัยในชั้นเรียน แบบบูรณา
การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - 5,000 - -  

100. โครงการสงเสริม สนับสนุน การประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ 

- - 5,000 - -  

111. โครงการประกวดผลส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา (RIN) - - - - 20,000 รองบกลาง 

112. โครงการรวบรวมขอมูลแหงคลังปญญา - - - - -  

พันธกิจท่ี 7       

ยุทธศาสตรท่ี 12       

113. โครงการติดตามคุณภาพงานประกัน เพ่ือพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 2,000 - - - -  

114. โครงการปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประการ วช.ศก - - - - -  

115. โครงการประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาภายในโดยตนสังกัด 10,000 - - - -  

116. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายใน - - 2,000 - -  

117. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายหองสํานักงานอาคารใหม - - - 55,000 -  

118. โครงการปรับปรุงและรายงานศูนยขอมูล (V-Cop) - - - - -  

พันธกิจท่ี 8       

ยุทธศาสตรท่ี 13       

119. โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ือเพ่ิมปริมาณผูเรียน - - - - 15,800 รองบกลาง 

120. โครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากรเกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน บัญช ี - - - - -  

121. โครงการรายงานการบริหารความเส่ียง - - - - -  
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3.4 งบหนารายจายตามแผน/งาน/โครงการ 
ประจําปงบประมาณ 2561 

กิจกรรม/โครงการ 
แหลงรายจาย หมายเหตุ 

ปวช. ระยะสั้น ปวส. บกศ. อุดหนุน  
ยุทธศาสตรท่ี 14       
122. โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยประจําภาคเรียน - - - - -  
123. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสถานศึกษา - 5,000 - - -  
127. โครงการประเมินผลการใชแผนปฏิบัติการ - - - - -  
ยุทธศาสตรท่ี 15       
124. โครงการประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - - 8,000 - -  
125. โครางการอบรมการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - - - - -  
126. โครงการครูตนแบบพอเพียง - - 1,500 - -  
127. โครงการนักเรียนแกนนํานักเรียนนักศึกษา - - 1,500 - -  
128. โครงการศึกษาดูงานการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - - - - -  

พันธกิจท่ี 9       

ยุทธศาสตรท่ี 16       

129. โครงการสงเสริมนโยบายขยายการศึกษาอาชีวศึกษาตอบสนองความ
ตองการของประเทศ 

- - - - - รองบกลาง 

130. โครงการเสริมสรางคานิยม 12 ประการ - - - - - รองบกลาง 

131. โครงการสงเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู - - - - - รองบกลาง 

132.โครงการอําเภอย้ิม/จังหวัดเคล่ือนที ่ - - - - - รองบกลาง 

ยุทธศาสตรท่ี 17       

133. โครงการลดปญหาออกกลางคัน - - - - 30,000 รองบกลาง 

134. โครงการเรงประสิทธิภาพการสอน - - - - 189,600 รองบกลาง 

135. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน - - - - 117,600 รองบกลาง 

136. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา - - - - 119,000 รองบกลาง 

137. โครงการพัฒนารูปแบบ Fix It Center - - - - 450,000 รองบกลาง 

138. โครงการพัฒนา ผลิต พัฒนาเสริมสรางฯ - - - - 100,000 รองบกลาง 

139. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพฯ - - - - 100,000 รองบกลาง 

140. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม - - - - 20,000 รองบกลาง 

141. โครงการเสริมสรางการประกอบอาชีพ  - - - - 127,000 รองบกลาง 

142. โครงการเงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอนรวมฯ (ทวิศึกษา) - - - - 406,100 รองบกลาง 

143. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ - - - - 10,000 รองบกลาง 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 



       แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561 

SIPOTEC กาวลํ้านําอาชีพ | งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  
 

 

คณะผูจัดทํา 

คณะท่ีปรึกษา 

1. นายพัสกร คําเพราะ ตําแหนง  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ  

2. นางรัตนมณี บุญใหญ  ตําแหนง  รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร  

3. นายคีตนันต นาจําปา  ตําแหนง  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  

4. นายสุระภี ผกาพันธ ตําแหนง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการนักเรียน  

      นักศึกษา  

5. นายวิไล  ศิลาบุตร  ตําแหนง  รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ  

 

คณะผูจัดทํา 

1. นางวิไล  ศิลาบุตร  ตําแหนง  รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ  

2. นายตะวันรุง รัตนอุไร  ตําแหนง  หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ  

3. นางสมเดช พระสุพรรณ ตําแหนง  เจาหนาท่ีงานวางแผนและความรวมมือ  
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