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แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กันยายน 2557
Jin

คํานํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษนี้ เปนการจัดทําแผนปฎิบัติราชการของสถานศึกษาในการดําเนินการ ที่สําคัญเพื่อทําให
นโยบายของสถานศึกษาบรรลุผลตามเปาหมายสูงสุดที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ เปนสถานศึกษาที่มุงจัดการศึกษาฝกอบรมอาชีพ ใหมีคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพสวนตัวไดและตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในทองถิ่น
และระดับชาติได จําเปนตองมีแผนปฏิบัติการที่มีเปาหมายที่แนนอน ในการจัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ และสื่อ
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพรอมในการใหการศึกษา วิชาชีพแกนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ใหไดรับผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและชวยในการดําเนินงานตางๆ ของสถาน
ศึกษาบรรลุผลตามความมุงหมายที่วางไวเปนอยางดี
ทายนี้ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกฝายที่ตั้งใจปฏิบัติงานทําใหแผนปฏิบัติการที่สําเร็จลุลวง
ดวยดี
ฝายแผนงานและความรวมมือ
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
กันยายน 2557
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สารบัญ
1
2
3
4
5

เรื่อง/รายการ
คําชี้แจงและแนวปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
รูปแบบการจัดทําปกแผนปฏิบัติราชการ
รูปแบบลักษณะการเขียนคํานํา
รูแบบการเขียนสารบัญ
รูปแบบ สวนที่ 1 บทนํา
- วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายบริการ ของ สอศ.
- ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ สอศ.
- อื่น ๆ เชน ยุทธศาสตร และนโยบาย ของรัฐบาล กระทรวง

หนา
1
2-4
5
6
7-9
7
8
9

6 รูปแบบ สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
- ปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจ/อัตลักษณ/เอกลักษณ/อื่น ๆ
- จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน (ผลงาน/รางวัล)
- กลยุทธ และมาตรการ ของสถานศึกษา ปปจจุบัน
- ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่
- แผนภูมิโครงสรางการบริหาร ของสถานศึกษา
- ขอมูลบุคลากร ของสถานศึกษา
- ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา

10 - 12
10
11
12
13 - 14
15
16 - 19
20 - 21

7 รูปแบบ สวนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ
- สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557)
- ประมาณการรายรับ - รายจาย ของสถานศึกษา ในป 2558
- สรุปงบหนารายจาย
- รายละเอียดวิธีเขียนโครงการ
- ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดําเนินงานตามโครงการ

22
23
24 - 27
28
29 -31

8 สวนที่ 4 ภาคผนวก
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สวนที่ 1
บทนํา
1. วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายบริการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน
ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และตรงตามความตองการของ
แรงงาน สังคม ระดับประเทศและภูมิภาค

พันธกิจ
1 จัดและสงเสริมและพัฒนการอาชีวศึกษําและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเขาสูสากล
3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม
4 เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ
เทคนิคและเทคโนโลยีของประเทศ
5 สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพ
6 วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7 สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ
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2. ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
1 ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
3 สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา
4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ
1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2 การจัดการศึกษาระบบทวิภาค
3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5 ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6 ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7 การสรางและกระจายโอกาส
8 สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9 สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ
10 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11 สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

โครงการ
1 ผลงานวิจัยเพื่อการถายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนา
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา)
2 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสราง
องคความรูและนวัตกรรม)
3 โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวัจัยองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา
4 เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแกไขปญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)
5 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
6 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโล
8 เงินอุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น
9 เงินอุดหนุนองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
10 เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
11 เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล
12 เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
13 เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค อํานวยการและอาชีพ
เฉพาะทาง
14 เงินอุดหนุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
15 โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร
16 โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักกัมพูชา
17 โครงการความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย
18 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
19 โครงการรณรงคปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
20 โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
21 โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
22 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
23 โครงการศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
24 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
25 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
26 โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
27 โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
28 โครงการความรวมมือในการฝกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในตางประเทศ
29 โครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเปนมืออาชีพและความเปนเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสราง
ทุนปญญาชาติ
30 โครงการขยายอาชีวะอําเภอ
31 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกณษา
32 โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมี
สมรรถนะความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
33 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
34 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
35 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
36 โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา
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37 โครงการสรางคานิยมอาชีวศึกษา
38 โครงการศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง
39 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
40 โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง
41 โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
42 โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
43 เรงประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา
44 จัดทําบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน
45 โครงการความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยง
อุตสาหกรรมเปาหมายสอดคลองความตองการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
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นโยบาย ยุทธศาสตร ที่เกี่ยวของ
นโยบายรัฐบาล 11 ดาน คือ
1 การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2 การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7 การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11 ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพ
การเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมลา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่
ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้ํานการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูยืมเงิน
เพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัด
ใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรูกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระ
และคลองตัวขึ้น
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4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะ
ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนําผูเรียน
ทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครูเนน
ครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการ
สอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนา
บทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอย่ํางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญา
ทองถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร
และความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่ําทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม
สากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรม ของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปดพื้นที่
สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559) มีแนวคิดที่มีความตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 - 10
โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมทั้ง
“สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ
เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ
ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความ
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พอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทํางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวาง
ความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับเมือง เตรียม
“ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการ
พัฒนาดานตาง ๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
รวมทั้งเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม และจริยธรรม” ในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตดวย
“ความเพียร” จะเปนภูมิคุมกันที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
วิสัยทัศนในชวง พ.ศ.2555-2559 “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค
เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” ประกอบดวย 4 พันธกิจ คือ
1 สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการ
คุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
2 พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
3 พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิด
สรางสรรคและภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคให
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
4 สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
1) ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ.2552-2559)
การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสายกลางอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจักพอประมาณ อยางมีเหตุผล มี
ความรอบรูเทาทันโลก เพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบ
องครวมที่ยึด “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาและสรางการพัฒนาอยูมี “ดุลยภาพ” ทั้งด้ํานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เปนแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุก
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ระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาดานตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนตน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
2) เจตนารมณของแผน
แผนการศึกษาแหงชาติมีเจตนารมณเพื่อมุง (1) พัฒนาชีวิตใหเปน “มนุษยที่สมบูรณ ทั้งทาง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในกํารดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพ ใน 3 ด้ําน
คือ เปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน
3) วัตถุประสงคของแผน
เพื่อใหบรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. 2552-2559) จึงกําหนดวัตถุประสงคของแผนฯ ที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1) พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา
2) เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู
3) เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคม
คุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 - 2558
วิสัยทัศน จัดการศึกษาไทยโดย “ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง” มุงกระจายโอกาสทางการศึกษาอยาง
เทาเทียมทั้งในเมืองและชนบท พรอมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับทุกคน การศึกษาจะนําไปสูการสราง
ความเขมแข็งของประชาชน ประชาชนที่เขมแข็งและมีความรูคือทุนที่มีพลังในการตอสูกับความยากจน
พันธกิ 1) จัดกํารศึกษําที่มีคุณภําพส ำหรับเด็ก เยําวชน ผูพิกําร และผูดอยโอกําสทุกคน เพื่อใหเท่ํา
เทียมกันทุกแหงไมวาในเมืองหรือชนบท ไมวาจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ตั้งแตปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษําปที่ 6
และเทียบเทา
2) พัฒนานักศึกษาไทยใหเปนมืออาชีพ เปนพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มี
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได และอยูรวมกันเปนสังคมที่วางอยูบนฐานความรู ตั้งแตชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ขึ้นไป โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุงเนนเปาหมายหลัก คือ นักเรียน
เปนศูนยกลาง
2) สรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียม
3) ปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง
4) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกอาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
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5) การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
6) สนับสนุนการพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาชาติ
7) การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
1 ยุทธศาสตรการฟนฟูความเชื่อมั่นและเรงรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ
2 ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงรัฐ
3 ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม
4 ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
5 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
7 ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
8 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
9 รายการคาดําเนินการภาครัฐ
ยุทธศาสตร/ แผนงาน การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ที่เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4 ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.1 สงเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ในดานคุณภาพครู หลักสูตร หองเรียน และการใช
เทคโนโลยีดานการศึกษา รวมทั้งบูรณาการนโยบายการศึกษาในแตละระดับ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา
ตั้งแตวัยเด็กจนมีความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน
1.2 สรางวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ใหคนทุกกลุมวัยควบคูกับการพัฒนาแหลง
เรียนรูในทุกประเภทและในระดับพื้นที่ สงเสริมการรักการอาน เพิ่มทักษะการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
1.3 พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับใหมีความรูทางวิชาการ และความฉลาดทางอารมณ เรียนรู
และภูมิใจในประวัติศาสตรไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
เปนพลเมืองที่ดี ตระหนักในสิทธิ หนาที่ ความเสมอภาค การทําประโยชนตอสังคม มีจิตอาสา และจิตสํานึกที่
ดีผานกระบวนการอบรมเยาวชนที่เหมาะสมกับวัย
1.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริมใหเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห และแกไขปญหาอยางเปนระบบ
1.5 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงกับกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย สอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
1.6 พัฒนาครูใหมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเปนครู สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการ
ศึกษาในสาขาขาดแคลน
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1.7 เพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางเทาเทียม เสริมสรางโอกาสการศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการผลิตและเผยแพรสื่อที่ปลอดภัย
และสรางสรรค
1.8 สนับสนุนการดําเนินภารกิจพื้นฐานของหนวยงาน
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.1 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยไมเสียคาใชจาย
2.2 สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหนวยงาน
3. แผนงานพัฒนาดานสาธารณสุข
4. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
5. แผนงานดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูดอยโอกาส
6. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองครองแรงงาน
8. แผนงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
9. แผนงานปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพยติด
10. แผนงานอนุรักษสงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
11. แผนงานสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
ปรัชญา
ทักษะเยี่ยม เปยมความรู เชิดชูคุณธรรม ผูนําวิชาชีพ

วิสัยทัศน
ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1 ผลิตและพัฒนากําลังดานวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีคุณภาพไดมาตรฐาน
2 บริการวิชาชีพและเผยแพรองคความรูแกชุมชน สังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 สรางภาคึเครือขายและความรวมมือเพื่อพัฒนาดานวิชาชีพในระดับภูมิภาค
4 วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาและถายทอดความรูดานวิชาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขัน

ตนไมประจําสถานศึกษา

สีประจําสถานศึกษา

ตนราชพฤกษ

สีมวง-เหลือง

คําขวัญวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
SIPOTEC กาวล้ํานําอาชีพ

อัตลักษณ

เอกลักษณ

บริการวิชาชีพสูชุมชน

แหลงเรียนรูวิชาชีพ

การวิเคราะห SWOT วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
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การวิเคราะห SWOT วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
จุดแข็ง (Strengtghs)
1 บุคลากรสวนใหญมีความรู ความสามารถและมีประสบการณในการทํางาน
2 ที่ตั้งของวิทยาลัยอยูในชุมชนเมือง เดินทางและติดตออยูถนนใหญ สะดวกตอการติดตอ
ประสานงาน
3 มีทุนการศึกษา ใหผูเรียนที่ยากจนเปนจํานวนมาก
4 มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและบริหารคอนขางดี
5 มีสถานีวิทยุใชในการประชาสัมพันธ 107.50 M
6 นักเรียน นักศึกษา มีคาระวธรรมดี
7 เปนวิทยาลัยที่ไดรับรางวัลพระราชทานขนาดเล็ก
8 เปนสถานศึกษาที่มีสิ่งแวดลอมที่ดี
จุดออน (Weaknesses)
1 บุคลากรสวนมากเปนครูจางสอน ไมมีประสบการณในการสอนและไมคอยชินกับระบบราชการ
จึงทําใหการพัฒนาการสอนไดยาก
2 งบประมาณที่ไดรับมีไมพอเพียงตอการพัฒนาภายในสถานศึกษา
3 นักเรียน นักศึกษา สวนใหญ พื้นฐานความรูไมคอยดีและมีฐานะยากจน โดยวิทยาลัยไมมีโอกาส
ไดคัดเลือก เพราะตองรับทุนคนที่มาสมัครเรียนตามนโยบาย
4 อาคารสถานที่มีสภาพเกาชํารุด ทรุดโทรม เปนเปนสถานศึกษาเกา คาใชจายในการปรับปรุง
ซอมแซมจึงใชเงินงบประมาณคอนขางสูง
5 ครุภัณฑยานพาหนะมีสภาพเกา จึงตองมีการซอมแซมอยูเสมอ เสียคาใชจายในการซอมคอน
ขางสูง
6 ไมเคยไดรับงบประมาณดานครูภัณฑ สิ่งกอสราง
โอกาส (Opportunities)
1 นโยบายภาครัฐสนับสนุนเงินกูยืมการศึกษาสงผลใหวิทยาลัยฯ มีจํานวนนักศึกษาเพิ่ม
2 ชุมชนใหความเชื่อถือและมีความไววางใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยลัยฯ
3 มีการทําสัญญาความรวมมือทางวิชาการและกิจกรรมรวมกับองคกรหนวยงานภายนอก
องคกรวิชาชีพ และสถานประกอบการอยางสม่ําเสมอ
4 มีการนําสถานประกอบการดานธุรกิจและอุตสาหกรรมเขามารวมกิจกรรมการเรียนการสอนใน
วิลัย
จุดออน (Weaknesses)
1 สภาวะการแขงขันเชิงรุกของสถานศึกษาในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชนสงผลตอวิทยาลัยในพื้นที่
2 การขนสงหรือพาหนะในการเดินทางมีผลตอการเลือกสถานศึกษาใหผูเรียน
3 คานิยมของผูเรียนสวนใหญตองการเรียนในสถานศึกษาขนาดใหญ
Jin

2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน
จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา
1 ปฎิรูปการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพกําลังคนดานวิชาชีพทุกระดับไดมาตรฐาน
2 เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางทั่วถึง
3 สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
4 สนับสนุนการวิจัยพัฒนา ถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชนและสังคม

ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
ผลงานดีเดนดานวิชาการ
พ.ศ.2529 รางวัลดีเดนประเภทซอยผมหญิงฟรีไตล งานศิลปะหัตกรรมและอาชีวศึกษา
พ.ศ.2530 ประกาศเกียรติคุณงามมหกรรม QC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ.2530 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชาเชื่อมแกส งานศิลปะหัตกรรมและอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 40
พ.ศ.2530 ประกาศเกียรติคุณผลงาน QC กรมอาชีวศึกษาประจําป พ.ศ.2530
พ.ศ.2532 รางวัลชนะเลิศประเภทซอยผมสุภาพสตรีการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาเสริมสวย
พ.ศ.2532 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาวิชาชางตัดเสื้อชาย
พ.ศ.2523 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 "ตูน้ํา 2 พลัง" ประเภทอุปกรณอํานวยความสะดวกในบาน
และสํานักงาน การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
พ.ศ.2536 รางวัลอันดับที่ 3 การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชางเชื่อมโลกะ (เชื่อมไฟฟา)
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพกลุมสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางและวิทยาลัยการอาชีพ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ.2544 ผลงานสิ่งประดิษฐสําหรับคนรุนใหม "เครื่องสูบน้ําพลังเด็ก" (Child Power Pump)
ไดรับรางวัลชมเชยประเภทอุปกรณเพื่อสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทนเปนผลงานที่คิดคนขึ้น
ใหมในการประกาดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ.2544 ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม "จักรยาน 2 พลัง" เปนผลงานประเภทอุปกรณ
เพื่อสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทนเปนผลงานที่ปรับปรุงแกไขใหม
พ.ศ.2544 ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม "เครื่องผสมวัสดุการเกษตร"เปนผลงานประเภท
เครื่องมือดานการเกษตรและประหยัดแรงงน
พ.ศ.2544 ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม "รถสามลอตนแบบนครสีลําดวน"เปนผลงานประเภท

เพื่อการประกอบอาชีพ สรางเอกลักษณใหกับจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
รองวัลสิ่งประดิษฐระดับจังหวัด
Jin

พ.ศ. 2550 สิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพ อุปกรณปนดายรุน STI
พ.ศ.2551 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐประเภทพลังงานทดแทนเครื่องสูบน้ําพลังเด็ก
พ.ศ.2553 รางวัลเหรียญทอง การประกวดคําขวัญ หัวขอ "ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต "

พ.ศ.2555 รางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร เครื่องสูบน้ําปนไฟฟาแบบลูวิ่งรางวัล
สิ่งประดิษฐ ระดับภาค
พ.ศ.2546 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพ เตาปงไรควัน
พ.ศ.2547 รางวลชมเชย สงประดษฐเครองสูบนาพลงเดก
พ.ศ.2547 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ เตาปงไรควัน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2548 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพ เตาปงไรควัน
พ.ศ.2548 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพ อุปกรณชวยงานพนสี
พ.ศ.2548 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทสิ่งแวดลอม เครื่องเติมอากาศพลังเด็ก
พ.ศ.2549 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทสิ่งแวดลอม เครื่องสูบน้ําพลังเด็ก
พ.ศ.2549 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพ เตาอบเม็ดมะมวงหิมพานต
พ.ศ.2550 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทเพื่อชีวิตที่พอเพียง เครื่องปนฝาย ST.1
พ.ศ.2551 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐประเภทพลังงานทดแทนเครื่องสูบน้ําพลังเด็ก

พ.ศ.2553 รางวัลเหรียญทองการประกวดคําขวัญ หัวขอ ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต
พ.ศ.2555 รางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตรเครื่องสูบน้ําปนไฟฟาแบบลูวิ่งรางวัล
สิ่งประดิษฐระดับภาค
พ.ศ.2546 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 สิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพ เตาปงไรควัน
พ.ศ.2547 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐเครื่องสูบน้ําพลังเด็ก
พ.ศ.2547 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ เตาปงไรควัน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2548 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพ เตาปงไรควัน
พ.ศ.2548 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพ อุปกรณชวยงานพนสี
พ.ศ.2548 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทประสิ่งแวดลอม เครื่องเติมอากาศพลังเด็ก
พ.ศ.2549 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทประสิ่งแวดลอม เครื่องสูบน้ําพลังเด็ก
(Child Power Pump)
พ.ศ.2549 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพ เตาอบเม็ดมะมวงหิมพานต
พ.ศ.2549 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพ เครื่องกะเทาะเม็ดมะมวงหิมพานต
พ.ศ.2550 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทเพื่อชีวิตที่พอเพียง เครื่องปนฝาย ST.1
พ.ศ.2551 รางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐประเภทประกอบอาชีพ เครื่องคัดขนาดเม็ดมะมวงหิมพานต
พ.ศ.2551 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทลดภาวะโลกรอน เครื่องออกกําลังกายแบบสูบน้ํา
พ.ศ.2551 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต กระดานสองพลัง
พ.ศ.2551 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ อุปกรณใหปุยน้ํากึ่งอัตโนมัติ
พ.ศ.2552 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ ประเภทที่พลังงานทดแทน เครื่องสูบน้ําพลังกาย
Jin

พ.ศ.2552 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ ประเภทที่พลังงานทดแทน เครื่องสูบน้ํา 2 IN 1
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องสูบน้ํา 2 IN 1
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รถกูภัย
(กระเทินบก กระเทินน้ํา)
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพเครื่องคัดขนาดเมล็ดมะมวงหิมพานต
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ ประเภทพัฒนาและตอยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เครื่องสูบน้ําพลังเด็ก
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ ประเภทพลังงานและสิ่งแวดลอม เครื่องสูบน้ําพลังกาย
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ ประเภทพลังงานและสิ่งแวดลอม รถพลังลม
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชย สาขาเสริมสรางสุขภาพ เครื่องสูบน้ําพลังกาย
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชย สาขาเสริมสรางสุขภาพ เครื่องสูบน้ํา 2 IN 1
พ.ศ.2553 รางวัลชมเชย สาขาเสริมสรางสุขภาพ เครื่องสูบน้ําพลังเด็ก
พ.ศ.2554 รางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม เครื่องสูบน้ําแบบโยก
พ.ศ.2554 รางวัลเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม เครื่องสูบน้ําพลังงานลม
และแสงอาทิตย
พ.ศ.2554 รางวัลเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ เพื่อการเรียนการสอน ชุดฝกรับโทรทัศน
พ.ศ.2554 รางวัลเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องสูบน้ําแบบมาโยก
พ.ศ. 2554 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เครื่องสูบน้ําพลังกาย กระทรวงพลังงาน
พ.ศ.2554 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เครื่องสูบน้ํา2 IN 1 กระทรวงพลังงาน
พ.ศ.2554 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ ดานภูมิปญญาสรางสรรคเศรษฐกิจ เครื่องสูบน้ํากายภาพ
พ.ศ.2554 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ เพื่อการประกอบอาชีพ เครื่องหอเกี้ยว
พ.ศ.2554 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ พัฒนาตอยอด เครื่องสูบน้ํา 3 In 1
พ.ศ. 2554 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ ดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป ปายไฟหมุนพูดได
พ.ศ. 2554 รางวัลชมเชย สาขาเสริมสรางสุขภาพ เครื่องสูบน้ําแบบมาโยก
พ.ศ.2554 รางวัลชมเชย สาขาเสริมสรางสุขภาพ เครื่องเครื่องสูบน้ํากายภาพ
(Water Physical Pump)
พ.ศ.2554 รางวัลชมเชย สาขาเสริมสรางสุขภาพ เครื่องสูบน้ําแบบโยก
พ.ศ.2554 รางวัลชมเชย สาขาเสริมสรางสุขภาพเครื่องสูบน้ําพลังกาย
พ.ศ.2554 เสนอผลงานเพื่อขอรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน เครื่องคัดขนาดหอมแดง
สภาวิจัยแหงชาติ
พ.ศ.2554 เสนอผลงานเพื่อขอรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน จตุรพัฒน สภาวิจัยแหงชาติ
พ.ศ.2554 รางวัลที่ 3 ขวัญใจนักประดิษฐ เครื่องสูบน้ําแบบโยก สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
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พ.ศ.2555
พ.ศ.2555
พ.ศ.2555
พ.ศ.2555
พ.ศ.2555

รางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐเครื่องสูบน้ําปนไฟฟาแบบลูวิ่ง
รางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐเครื่องสูบน้ําพลังปน
รางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐการศึกษาประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ําพลังแขน
รางวัลชนะเลิศระดับภาค สิ่งประดิษฐเครื่องหอเกี๊ยว
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบลูวิ่ง

ผลงานดีเดานเดนดานกิจกรรม
พ.ศ.2529 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดขบวนแหกระทงประเภทหนวยงาน
พ.ศ.2532 ประกาศเกียรติคุณ ดานใหความรวมมือและชวยเหลือวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ
ดวยดีตลอดมา
พ.ศ.2534 ประกาศเกียรติคุณ ดานใหความรวมมือสงเสริมและสนับสนุนงาน ศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ.2534 ประกาศเกียรติคุณ ดานใหการสนับสนุนกิจการของโรงเรียนสตรีสิริเกศ เปนอยางดี
พ.ศ.2534 ประกาศเกียรติบัตร การเขารวมออกรานจําหนายผลผลผลิตและอาหารฝมือนักเรียน
นักศึกษา งานศิลปะหัตกรรมฉลอง 100 ป กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2539 ประกาศเกียรติบัตร ดานใหการสนับสนุนการบริจาคโลหิตประจําปงบประมาณ 2537
ของเหลากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ.2537 ประกาศเกียรติบัตรดานใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน ตามโครงการพี่นองจังหวัด
ศรีสะเกษ
พ.ศ.2550 ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนดานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมประจําป 2550
พ.ศ.2550 ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุดรีไซเคิล ระดับจังหวัด
พ.ศ.2550 ไดรับรางวัลเยาวชนสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด
พ.ศ.2550 ไดรับรางวัลชนะเลิศประกวดรองเพลงไทย-ลูกทุง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ.2550 ไดรับรางวัลดานวัฒนธรรมยอดเยี่ยม (The Best Cultural Performance) ในงาน
ASEAN PLUS THREC YOUTH CREATIVTITY EXPO 2007 IN INDONESIAN- JAKARTA
พ.ศ.2550 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แอโรบิกชุมชน “ไทคัพ” มหกรรมกีฬาทองถิ่น
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระดับเขต
พ.ศ.2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประกวดพิธีกร นักรอง และแดนเซอร ระดับชวงชั้นที่ 4
งานเทศกาลปใหมและกาชาดจัดหวัดศรีสะเกษ ประจําปการ 2551
พ.ศ.2552 นักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลชมเชยรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2552
พ.ศ.2553 นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลพระราชทานประจําปการศึกษา 2553
(นายสุวัช ศรปราบ)
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ผลงานดีเดนดานสถานศึกษา
พ.ศ.2534 สถานศึกษาเรงรัด พัฒนาดีเดน ของอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทสารพัดชางและการอาชีพ ประจําปการศึกษา 2534
พ.ศ.2538 สถานศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ (ขนาดใหญ)
ประจําปการศึกษา 2538
พ.ศ.2542 สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษาป
พุทธศักราช 2542
พ.ศ.2543 สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินสถานศึกษา กรมอาชีวศึกษา ปพุทธศักราช 2543
พ.ศ.2549 รางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ดานสื่อและเทคโนโลยีทางวิชาการ
จากคุรุสภา
พ.ศ.2550 สถานศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน หลักสูตรระยะสั้น (ขนาดใหญ)
พ.ศ.2550 สถานศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา (ขนาดกลาง)
พ.ศ. 2552 สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจ
กรรมการเรียนรูในสถานศึกษา
พ.ศ. 2552 ไดรับโลรางวัลวิชาเดนการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ศ.2552 สถานศึกษา ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมโครงการสิ่งประดิษฐพลังงานทางเลือก
(ระดับอุดมศึกษา) การประชุมและนิทรรศการวิทยาศาสตรพลังงานทางเลือกนานาชาติ
พ.ศ.2552 รวมจัดกิจกรรมการกะเทาะเมล็ดมะมวงหิมพานตรวมกับสํานักงานโครงการสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาดประจําป ณ สวนอัมพร
พ.ศ.2553 ไดรับรางวัลสงเสริมนวัตกรรมการสูบน้ําโดยใชเทคโนโลยีแบบพอเพียงแกโรงเรียน,
ตํารวจตระเวนชายแดน , เฉลิมพระเกียรติ บานโรงเลื่อย อ.ระหานทราย จ.บุรีรัมย
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ.2553 รวมกิจกรรมงานสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
พ.ศ.2557 ไดเขารวมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ 2557
พ.ศ.2557 ไดเขารวมเปนคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 30
(ศรีสะเกษเกมส)
พ.ศ.2557 ไดเขารวมจัดนิทรรศการในงานเปดบาน อบจ. เปดโลกการศึกษา 2557
(Open House PAO Sisaket 2014)
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3. กลยุทธและมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1
ปฏิรูปการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพกําลังคนดานวิชาชีพทุกระดับไดมาตรฐาน
มาตรการที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากร
มาตรการที่ 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กํากับติดตาม
และประเมินผลอยางตอเนื่อง
มาตรการที่ 3 สรางสังคมแหงการเรียนรูดานอาชีพ
มาตรการที่ 4 สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณใหพอเพียงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 2
เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางทั่วถึง
มาตรการที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพดานรูปแบบ
ที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาชีพแกชุมชน
และสังคม
มาตรการที่ 3 สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชนในการสรางงาน สรางรายได
มาตรการที่ 4 จัดการศึกษาวิชาชีพที่สรางโอกาสแกผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ
มาตรการที่ 5 สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียนและลดภาระคาใชจายของครอบครัว

กลยุทธที่ 3
สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพดานการสื่อสารของผูบริหาร ครู บุคลากรการอาชีวศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา
มาตรการที่ 2 พัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี
มาตรการที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ
มาตรการที่ 4 สรางเครือขายความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา
ระดับภูมิภาค
มาตรการที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล
มาตรการที่ 6 ปรับระบบความรวมมือและเครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคน

กลยุทธที่ 4
สนับสนุนการวิจัย พัฒนา ถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชนและสังคม
มาตรการที่ 1 พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ อยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 2 นําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารการ
จัดการเรียนการสอน
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มาตรการที่ 3 ถายทอดองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐไปสูชุมชน และพัฒนาสู
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันระดับภูมิภาค
มาตรการที่ 4 สงเสริมการจดลิทธิบัตร และปองกันทรัพยสินทางปญญาการอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือขายงานวิจัย และจัดการองคความรูอาชีว
ศึกษาในประเทศและระดับภูมิภาค
มาตรการที่ 6 สงเสริมการวิจัย และพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
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4. ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
4.1 ประวัติ ความเปนมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 23 แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 16 ลงวันที่ 29
กันยายน 2515 เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 5 ในเรื่องการขยายการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น และเปนการเปดโอกาสใหผูที่ไมมีโอกาสเขาศึกษาตอในระบบ
โรงเรียนและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใหสามารถเลือกเรียน วิชาชีพในหลายๆ สาขาเพื่อนําวิชาชีพนั้นไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดในป พ.ศ.2524 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศจัดตั้งสถานศึกษาประเภทสารพัดชางขึ้น 5แหง
คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนครพนม จังหวัดลําปาง จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดศรีสะเกษ โดยใหชื่อวา “โรงเรียน
สารพัดชางศรีสะเกษ” สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2524 โดยใชที่ดินและอาคารเกาของโรงเรียนการชางสตรี (เดิม)ซึ่งกรมอาชีวศึกษาถือกรรมสิทธิ์ อยู ณ เลขที่ 60-65
ถนนเทพา ตําบลเมืองเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ บนเนื้อที่ 8 ไร 1 งาน 64 ตารางวา กรมอาชีวศึกษาไดมี
คําสั่งที่ 1489/2525 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2525 แตงตั้งใหนายจําเนียร ชุลวงศ ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ
โรงเรียนสารพัดชางชลบุรี เปนผูรักษาการใน ตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนสารพัดชางศรีสะเกษ เปนคนแรกตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2525 มีบุคลากรชุดแรกและปฏิบัติงาน จํานวน 13 คน ตอมาไดทําการปรับปรุงพัฒนา
ซอมแซมอาคารเดิมใหอยูในสภาพที่ใชการได จนสามารถเปดดําเนินการเรียน การสอนรุนที่ 1 ในวันที่ 1 มิถุนายน
2527 เปนตนมา
วันที่ 7 มิถุนายน 2534 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศปรับปรุงโรงเรียนสารพัดชางและศูนยฝกวิชา
ชีพเปนวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงบทบาทของสถานศึกษาใหมีความยืดหยุนในการจัดการเรียนการสอนไดหลายหลักสูตร และ

หลายระดับการศึกษาอีกทั้งเพื่อเปนการพัฒนากําลังคนระดับกลางของประเทศใหสอดคลองกับเศรษฐกิจ และสังคม
ปจจุบัน ดังนั้น โรงเรียนสารพัดชางศรีสะเกษ ซึ่งเปนสถานศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได
ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ"
ปจจุบันวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ ไดขยายเนื้อที่ออกไปอีกเปน 12 ไร1 งาน 64 ตารางวา โดยมี
นายพัสกร คําเพราะ เปนผูอํานวยการฯ และมีรองผูอํานวยการ 4 คน คือ นายโรม กิจจาวิเศษ รองผูอํานวยการ

ฝายแผนงานและความรวมมือ,นางรัตนมณี บุญใหญ รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร ,นายคีตนันต นาจําปา
รองผูอํานวยการฝาย วิชาการ และนายสมาน สมจริง รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

สถานที่ติดตอสื่อสารกับสถานศึกษา คือ เลขที่ 65 ถนนเทพา ตําบลเมืองเหนือ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย 33000 โทรศัพท (045) 611899 โทรสาร (045) 611879
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4.2 ขอมูลดานอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
ชื่อภาษาอังกฤษ ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 60-65 หมูที่ .....-..... ถนน เทพา
ตําบล เมืองเหนือ อําเภอ/เขต เมือง รหัส 33000
โทรศัพท โทร. 045-611899
โทรสาร โทร. 045-611879
เว็บไซต www.sipotec.ac.th
อีเมล Sipotec@hotmail.com
เนื้อที่ของสถานศึกษา
8 ไร 1 งาน 64 ตารางวา
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น ................. หลัง มีหองทั้งสิ้น ..................... หอง ไดแก
1. บานพักครูมี จํานวน 4 หลัง
- บานพักผูอํานวยการ จํานวน 1 หลัง
- บานพักครูเรือนแถว 2 ชั้น จํานวน 7 ยูนิต จํานวน 1 หลัง
- บานพักครูแบบแฟลต จํานวน 14 ยูนิต จํานวน 1 หลัง
- บานพักครู กช. 304 จํานวน 2 ยุนิต จํานวน 2 หลัง
2. บานพักนักการภารโรงแบบเรือนแถวชั้นเดียว 4 ยูนิต จํานวน 2 หลัง
3. อาคารเรียนยกพื้นสูง 0.80 เมตร พื้นที่ใชสอยไมต่ํากวา 684 ตารางเมตร เปนอาคารเรียนเดิม

ของโรงเรียนการชางสตรี สรางดวยเงินงบประมาณ
4. อาคารเรียนชั่วคราวเปนอาคารชั้นเดียว โครงสราง คศล. พื้นที่ใชสอยขนาด 120 ตารางเมตร
สรางเมื่อปงบประมาณ 2529 ดวยเงินบํารุงการศึกษา (หลังที่ 1)
5. อาคารเรียนชั่วคราว เปนอาคารชั้นเดียว โครงสราง คสล. พื้นที่ใชสอยขนาด 120 ตารางเมตร
สรางเมื่อปงบประมาณ 2529 ดวยเงินบํารุงการศึกษา (หลังที่ 2)
6 อาคารชั้นเดียวโครงสราง คสล. พื้นที่ใชสอย 158 ตารางเมตร สรางเมื่อปงบประมาณ 2529
ดวยเงินวัสดุฝก ปจจุบันเปนอาคารเรียนของแผนกวิชาเสริมสวย
7. อาคารชั้นเดียวโครงสราง คสล. มีพื้นที่ใชสอย 158 ตารางเมตร สรางเมื่อปงบประมาณ 2529

ดวยเงินวัสดุฝก ปจจุบันเปนอาคารเรียนของแผนกวิชาเสริมสวย
8. อาคารโรงฝกงานชั้นเรียนโครงสราง คสล.พื้นที่ใชสอยขนาด 432 ตารางเมตร แบบเลขที่ กช. 600

ฝกงานของแผนกชางยนต สรางเมื่อปงบประมาณ 2530 ดวยเงินงบประมาณ ใชเปนโรง
9. อาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร คสล.พื้นที่ใชสอยขนาด 432 ตารางเมตร แบบเลขที่ กอ.3001

สรางเมื่อปงบประมาณ 2530 ผูกพันปงบประมาณ 2531 ดวยเงินงบประมาณ
10. อาคารโรงฝกงานชั้นเดียว โครงสราง คสล. พื้นที่ใชสอย ขนาด 432 ตารางเมตร แบบเลขที่
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กช.600 สรางเมื่อปงบประมาณ 2532 ดวยเงินงบประมาณ ใชเปนโรงฝกงานของแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
11. อาคารเรียนชั้นเดียวชั่วคราว เปนอาคารเรียนชั้นเดียวโครงสรางเหล็กมีพื้นที่ขนาดใชสอย 320

ตารางเมตร สรางเมื่อปงบประมาณ 2538 ดวยเงินบํารุงการศึกษา
12. ศาลพระ สรางเมื่อป พ.ศ. 2538 โดยไดรับบริจาค
13. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น แบบเลขที่ กอ.3501 อาชีวศึกษาพื้นที่ใชสอยไมต่ํากวา 1,920

ตารางเมตร เสา คสล. ทั้ง 4 ชั้น ซึ่งไดรับงบประมาณในการการกอสรางปงบประมาณ 2539
ผูกพันปงบประมาณ 2540
14. อาคารศูนยวิทยบริการ พระภักดี โยธา แบบเลขที่ 467 พื้นที่ใชสอย 1,134
สรางเมื่อปงบประมาณ 2546 ดวยเงินงบประมาณ
15. อาคารอเนกประสงค 4 ชั้น พื้นที่ใชสอย 4,000 ตารางเมตร แบบเลขที่ 50 A23 งบประมาณ

สรางเมื่อ ปงบประมาณ 2552 ดวยเงิน
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5. แผนภูมิโครงสรางการบริหาร
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร

ผูอํานวยการ
นายพัสกร คําเพราะ
รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ
นายธมกร ศิลาบุตร

คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายสมาน สมจริง

งานบริหารงานทั่วไป

รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ
นายคีตนันต นาจําปา

งานบุคลากร

งานวางแผนและงบประมาณ
นายตะวันรุง รัตนอุไร

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายกัมปนาท พระสุพรรณ

แผนกวิชา
ชื่อ ........................................................

งานการเงิน

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นายศราวุธ แกนพิทัษก

งานครูที่ปรึกษา
นางตมิสา ประเสริฐแสง

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายบุญชู แพงบุตรดี

งานความรวมมือ
นายพิทกั ษ ศรีบุญเรือง

งานปกครอง
นายสิงห ทาวัลย

งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวภัทธาริน มุทุจิตต

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
นายตะวันรุง รัตนอุไร

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นายวรวุฒิ ลาลุน

งานศูนยวิทยบริการและหองสมุด
นางสาวนลินี วังจอ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายบุญชู แพงบุตรดี

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวสีนวน ศรีหะบุตร

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวมัณฑนา แสวงวงค

งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ
นายประกอบ ศรีใส

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายศราวุธ แขงขัน

งานสื่อการเรียนการสอน
นายไชยา ทิพยคุณ

งานการบัญชี
งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่
นายวิทยากร วรรณา
งานทะเบียน
นายชลณัฏฐ โพพิพัฒน
งานประชาสัมพันธ
นางหอมไกล นาจําปา
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6. ขอมูลบุคลากร
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
6.1 อัตรากําลัง ป 2558
อัตรากําลังของ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
ก. ขาราชการ
1 ผูบริหาร
2 ขาราชการครู
3 ขาราชการพลเรือน
ข. ลูกจางประจํา
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจางชั่วคราว
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน

ขอมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2558
ผูใหขอมูล นางหอมไกล นาจําปา
มีบุคลากรทั้งสิ้น
74
24 คน
5 คน
19 คน
- คน
5 คน
- คน
5 คน
1 คน
1 คน
- คน
44 คน
18 คน
26 คน

จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ
ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการที่อื่น

คน
คน

ช. มีอัตราวาง ไมมีคนครอง
1 ขาราชการ
2 ลูกจางประจํา

คน
-

คน

คน
คน
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6.2 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผูสอน
- ต่ํากวา ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

3
1
26
7
37

รวม

คน

ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน
คน
8
คน
คน
6
คน
12
คน
คน
คน
รวม
26

รวม
8
3
7
38
7
63

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ขอมูลลูกจางชั่วคราว จําแนกตามแหลงเงินที่จาง
ก. ครูผูสอน
- จางดวยงบบุคลากร
- จางดวยงบดําเนินงาน
- จางดวยงบเงินอุดหนุน
- จางดวยเงินรายได (บกศ.)
- จางดวยเงินอื่น ๆ
รวม

ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน
18
18

คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม

26
26

รวม
คน
คน
คน
คน
คน
คน

44
44

คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ขาราชการ
ชื่อ - สกุล

รวม

24

คน (ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบัติหนาที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายพัสกร คําเพราะ

ป.โท

ผูบริหาร

2. นายธมกร ศิลาบุตร

ป.โท

ผูบริหาร

3. นายสมาน สมจริง

ป.โท

ผูบริหาร

4. นางรัตนมณี บุญใหญ

ป.โท

ผูบริหาร

5. นายคีตนันต นาจําปา

ป.โท

ผูบริหาร

6. นายบุญชู แพงบุตรดี

ป.โท

สาขางานเชื่อมโลหะการ

7. นายตะวันรุง รัตนอุไร

ป.ตรี

สาขางานเทคนิคพื้นฐาน

8. นายศราวุธ แขงขัน

ป.ตรี

สาขางานยานยนต
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9. นางชลาลัย บุญพิคํา

ป.โท

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

10. นายไชยา ทิพยคุณ

ป.ตรี

สาขางานอิเล็กทรอนิกส

11. นายวิทยากร วรรณา

ป.ตรี

สาขางานอิเล็กทรอนิกส

12. นางณัฐธภา บุญถูกนิธิโชติ

ป.ตรี

สาขาวิชาภาษาไทย

13. นางตมิสา ประเสริฐแสง

ป.ตรี

สาขางานการบัญชี

14. นายสิงห ทาวัลย

ป.ตรี

สาขางานชางยนต

15. นายชลณัฎฐ โพพิพัฒน

ป.โท

สาขางานชางยนต

16. นายประกอบ ศรีใส

ป.ตรี

สาขางานชางยนต

17. นางสาวภัทธาริน มุทุจิตต

ป.ตรี

สาขางานอิเล็กทรอนิกส

18. นายวรวุฒิ ลาลุน

ป.โท

สาขางานการบัญชี

19. นางรัชนี พัฒทัยสง

ป.โท

สาขางานไฟฟากําลัง

20. นายกัมปนาท พระสุพรรณ

ปทส.

สาขางานชางยนต

21. นายชัชชัย กาหาวงศ

ป.ตรี

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

22. นางฐิติลักษณ สิงหครุธ

ป.โท

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

23. นางสาวนลินี วังจอ

ป.ตรี

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

24. นางสาวปรารถนา มัครมย

ป.ตรี

สาขางานการบัญชี

6.3.2. ลูกจาประจํา

รวม

ชื่อ - สกุล

คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

4

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบัติหนาที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายจวน ภาษี

ป.4

ผูชวยชางไมขนายแบบ

2. นายสําเนียง งามวิลัย

ป.4

พนักงานบริหารงานทั่วไป

3. นายสมคิด อินตะนัย

ป.4

พนักงานรับโทรศัพท

4. นายประภาส แสงใส

มศ.3

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก

6.3.3. พนักงานราชการ
ชื่อ - สกุล
1. นางสาวมัณฑนา แสวงวงค

รวม

คน (ทําหนาที่สอน )

1

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

ป.ตรี

สาขาวิทยาศาสตร

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
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6.3.4. ลูกจางชั่วคราว
ชื่อ - สกุล

รวม

44

คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นางสาวสีนวน ศรีหะบุตร

ป.ตรี

สาขาวิชาคณิตศาสตร

2. นางสาวกัญญนันท ยอดครุฑ

ป.ตรี

สาขางานการบัญชี

3. นายณัฐพงศ เจตนัย

ป.ตรี

สาขางานไฟฟากําลัง

4. นายภาณุวิชญ สิมนาม

ป.ตรี

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

5. นายอรุณศักดิ์ สารทอง

ป.ตรี

สาขางานชางยนต

6. นายคเชนทร สมจันทร

ป.ตรี

สาขางานไฟฟากําลัง

7. นางหอมไกล นาจําปา

ป.ตรี

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

8. นายพิทักษ ศรีบุญเรือง

ปวส.

สาขางานชางยนต

9. นางสาวบังอร สังขษัตริย

ผูเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

10. นางเพลินจิต ทรงกลด

ป.ตรี

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย

11. นายโสภณ ทรงหวายเหนียว

ผูเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาตัดผม

12. นางปยนุช โตมร

ผูเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาเสริมสวย

13. นายศราวุธ แกนพิทักษ

ป.ตรี

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

14. นายธวัชชัย หาญบาง

ป.ตรี

สาขาวิชาไฟฟากําลัง

15. นายเพชร บุญตา

ป.ตรี

สาขางานอิเล็กทรอนิกส

16. วาที่รอยตรีไพศาล บุญมา

ป.ตรี

สาขางานเชื่อมโลหะการ

17. นางสาวจิรพร งานวิลัย

ป.ตรี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

18. นางสาวอรวิมล วงภักดี

ป.ตรี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

19. นางสาวอมรัตน สังขขาว

ป.ตรี

จนท.งานการเงิน

20. นางสาวเสาวนีย แสงขาว

ป.ตรี

จนท.งานประกันคุณภาพฯ

21. นางสาววรรณี ศรีสะอาด

ป.ตรี

จนท.งานบุคลากร/บริหารทั่วไป

22. นางสาวบังอร คําพันลา

ปวส.

จนท.งานกิจกรรมฯ

23. นางสาวศิริพร มั่งสันเทียะ

ป.ตรี

จนท.งานวัดผลฯ

24. นางสาวศศิวิมล สัตยธรรม

ปวส.

จนท.งานพัสดุ

25. นางสาวศิริธร ผานพินิจ

ป.ตรี

จนท.งานครูที่ปรึกษา

26. นางสาวสาวิตรี สายวรรณ

ปวส.

จนท.งานการเงิน

27. นายอภิตรัย เสาเวียง

ป.ตรี

จนท.งานแนะแนวฯ

28. นางสาวกาญจนา วงษมณี

ปวส.

จนท.งานทะเบียน

29. นางสาวสุคนธทิพย ชํานิ

ป.ตรี

จนท.งานศูนยขอมูลฯ

30. นางสุภีพร บรรลือทรัพย

ปวส.

จนท.งานบัญชี
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31. นางสาวศุภลักษณ คําตุม

ป.ตรี

จนท.งานหลักสูตรฯ

32. นางสาวพิชญชาพรรณ สหัสรังษี

ป.ตรี

จนท.งานทะเบียน

33. นางสาวเจนจิรา โสรส

ป.ตรี

จนท.งานพัสดุ

34. นางสมเดช พระสุพรรณ

ป.ตรี

จนท.งานวางแผนและงบประมาณ

35. นายสายัณห มะโนราช

ปวส.

จนท.งานอาคารสถานที่

36. นายชัยวัฒน ภูสําราญ

ปวส.

จนท.งานอาคารสถานที่

37. นางณิชาภา ทองใส

ม.3

แมบาน

38 นางสมจันทร นันทวงค

ป.6

แมบาน

39. นางปราณี เจือจาน

ป.6

แมบาน

40. นางภัสกรณ ผงกุลา

ป.6

แมบาน

41. นายอาทิตย แสงใสแกว

ม.3

พนักงานรักษาความปลอดภัย

42. นายชัยชาญ บุญเฉลียว

ปวส.

พนักงานรักษาความปลอดภัย

43. นางรัศมี ปญญาคม

ม.3

พนักงานรักษาความปลอดภัย

44. นายตา ถุงสมบัติ

ป.6

พนักงานรักษาความปลอดภัย
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7. ขอมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน
ปการศึกษา 2557 (ปปจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปที่ 2
ปที่ 3
157
90

รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน ชางยนต/เทคนิคยานยนต
- สาขาวิชา/งาน ชางเชื่อม/เทคนิคเชื่อมอุตฯ
- สาขาวิชา/งาน ชางอิเล็กทรอนิกส/อิเล็กฯ
- สาขาวิชา/งาน ชางไฟฟา/ไฟฟากําลัง
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
- สาขาวิชา/งาน บัญชี/บัญชี
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร/เว็บเพ็จ
- สาขาวิชา/งาน ........................................

ปที่ 1
131

507
คน
ภาคเรียนที่ 2/2557(ปปจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปที่ 1
ปที่ 2
378
70
59

56
7
11
15

48
14
20
13

42
2
10
10

146
23
41
38

28

18
24

41
21

18
8

77
53

หนวย : คน
ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปที่ 1
ปที่ 2
รวม

รวม
129

รวมทั้งสิ้น
507

10
19

25
2
7
9

53
2
17
28

199
25
58
66

5
8

3
13

8
21

85
74

3. ประเภทวิชา ..........................................
- สาขาวิชา/งาน ........................................
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

ทั้งปการศึกษา (2557)
700 คน
2,000 คน

5,723
รวมทั้งสิ้น
คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน
2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.
................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

................ คน
3,023 คน
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7.2 เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา
ปการศึกษา 2558 (ปตอไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้น

หนวย : คน

ปที่ 1

ระดับ ปวช.
ปที่ 2
ปที่ 3

คน
678
ภาคเรียนที่ 1/2558(ปตอไป)
ระดับ ปวส.
รวม
ปที่ 1
ปที่ 2

รวม

180

131

468

210

157

140

70

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปที่ 1
ปที่ 2
รวม

รวมทั้งสิ้น
678

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน ชางยนต/เทคนิคยานยนต

80

56

48

184

40

68

252

- สาขาวิชา/งาน ชางเชื่อม/เทคนิคเชื่อมอุตฯ

20

7

14

41

20

20

61

- สาขาวิชา/งาน ชางอิเล็กทรอนิกส/อิเล็กฯ
- สาขาวิชา/งาน ชางไฟฟา/ไฟฟากําลัง

20
20

11
15

20
13

51
48

20
20

10
19

30
39

81
87

- สาขาวิชา/งาน บัญชี/บัญชี

20

18

41

79

20

5

25

104

- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร/เว็บเพ็จ

20

24

21

65

20

8

28

93

28

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

3. ประเภทวิชา ..........................................
- สาขาวิชา/งาน ........................................
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

ทั้งปการศึกษา (2558)

รวมทั้งสิ้น

8,000

คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

1,000

คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

................ คน

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

2,000

คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

................ คน

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

5,000 คน
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สวนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557)
หนวย : บาท

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2557) ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/งบรายจาย

ผลผลิต
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

14,831,055.00 1,036,100.00 20,671,400.45
1. แผนงาน .......... 14,831,055.00 1,036,100.00 20,671,400.45
- งบบุคลากร
17,191,700.45
- งบดําเนินงาน
1,804,200.00 1,036,100.00 3,479,700.00
- งบลงทุน
225,000.00
- งบเงินอุดหนุน
9,991,855.00
- งบรายจายอื่น
2,810,000.00
2. แผนงาน ..........
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

โครงการ
สิ่งประดิษ วิจัยสราง
ฐ/หุนยนต องคความรู

รวม
36,538,555.45
36,538,555.45
17,191,700.45
6,320,000.00
225,000.00
9,991,855.00
2,810,000.00

1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ

รวม
ทั้งสิ้น
36,538,555.45
36,538,555.45
17,191,700.45
6,320,000.00
225,000.00
9,991,855.00
2,810,000.00

- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น
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สวนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปตอไป)
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ

1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปปจจุบัน
1,700,000 บาท
- คาดวามีรายรับในปตอไป
300,000 บาท
ข. เงินงบประมาณ ป 2558 (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ
งบบุคลากร
17,191,700.45 บาท
งบดําเนินงาน
6,000,300.00 บาท
งบลงทุน
6,600,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
9,991,855.00 บาท
งบรายจายอื่น
2,810,000.00 บาท

44,593,855 บาท
2,000,000 บาท

42,593,855.45

บาท

2. ประมาณการรายจาย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- คาจางประจํา

10,822,030.00
1,217,604.40
- คาตอบแทนพนักฯ
209,880.00
- คาจางลูกจาง 4,942,186.05
- ..............................................
งบดําเนินงาน
- ..............................................
- ..............................................
งบลงทุน
- ..............................................
- ..............................................
งบเงินอุดหนุน
- ..............................................
- ..............................................
งบรายจายอื่น
- ..............................................
- ..............................................

42,593,855.45
17,191,700.45

บาท

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,000,300.00

บาท

บาท
บาท
6,600,000.00

บาท

บาท
บาท
9,991,855.00 บาท

บาท
บาท
2,810,000.00 บาท

บาท
บาท
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สวนที่ 3
3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2558
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
หนวย : บาท

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2558) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการคาใชจาย/รายจาย
ตามงบประมาณ

ผลผลิต
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

โครงการ
สิ่งประดิษ วิจัยสราง
ฐ/หุนยนต องคความรู

17,401,241.05 895,400.00 24,199,214.40 98,000.00

- งบบุคลากร
เงินเดือนขาราชการ
เงินวิทยฐานะ
เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทนรายเดือน
ขาราชการ
คาจางลูกจางประจํา
เงินอื่น ๆ คาจางลูกจาง
ชั่วคราว
คาตอบพนักงานราชการ

4,942,186.05

- งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
คาเชาบาน(ขั้นต่ํา)

รวม
42,593,855.45

1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได เปนเงิน
บกศ.
847,367.72

43,441,223.17

12,249,514.40

17,191,700.45

17,191,700.45

9,276,430.00

9,276,430.00

9,276,430.00

940,800.00
604,800.00

940,800.00

940,800.00

604,800.00

604,800.00

1,217,604.40

1,217,604.40

1,217,604.40

4,942,186.05

4,942,186.05

209,880.00

209,880.00

209,880.00

1,804,200.00 716,400.00 3,479,700.00

6,000,300.00

600,000.00

1,210,000.00

4,942,186.05

610,000.00

547,367.72

6,547,667.72

1,210,000.00
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แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2558) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการคาใชจาย/รายจาย
ตามงบประมาณ
เงินคาตอบแทนนอกเวลา

ผลผลิต
ปวช.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษ วิจัยสราง
ฐ/หุนยนต องคความรู

รวม

1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น

บกศ.

600,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

400,000.00 539,973.00

939,973.00

400,000.00 300,000.00

700,000.00

คาซอมรถยนตราชการ

10,000.00

10,000.00

40,000.00

50,000.00

คาซอมครุภัณฑ

31,084.00

31,084.00

40,000.00

71,084.00

คาซอมสิ่งกอสราง

30,000.00

30,000.00

เงินคาสอนพิเศษ

600,000.00

ปวส.

โครงการ

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได เปนเงิน

คาเบี้ยประชุมกรรมการ
คาตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.
เต็มขั้น
คาตอบแทนพิเศษของ 3 จว.
ใ

- คาใชสอย

86,000.00

1,025,973.00

คาเชาทรัพยสิน(ขั้นต่ํา)
คาเชารถยนต(ขั้นต่ํา)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

คาจางเหมาบริการ
คาเงินสมทบประกันสังคม

700,000.00

30,000.00

6,000.00

6,000.00

168,889.00

168,889.00

1,204,200.00 316,400.00 1,725,027.00

3,245,627.00

วัสดุสํานักงาน

400,000.00

400,000.00

400,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

200,000.00

200,000.00

200,000.00

- คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

168,889.00
160,000.00

30,000.00

3,405,627.00

30,000.00
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แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2558) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการคาใชจาย/รายจาย
ตามงบประมาณ
วัสดุการศึกษา

ผลผลิต
ปวช.

ปวส.

1,204,200.00 316,400.00

ระยะสั้น
1,035,027.00

โครงการ
สิ่งประดิษ วิจัยสราง
ฐ/หุนยนต องคความรู

รวม

1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได เปนเงิน
บกศ.

2,555,627.00

2,555,627.00

วัสดุงานบานงานครัว

30,000.00

30,000.00

วัสดุหนังสือ วารสารและ

30,000.00

30,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร

30,000.00

30,000.00

วัสดุกอสราง

30,000.00

30,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนสง

60,000.00

60,000.00

40,000.00

100,000.00

- คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา)

604,700.00

604,700.00

301,367.72

906,067.72

คาโทรศัพท

15,000.00

15,000.00

15,000.00

คาน้ําประปา

166,109.75

166,109.75

166,109.75

คาไฟฟา

423,590.25

423,590.25

301,367.72

724,957.97

6,600,000.00

6,600,000.00

300,000.00

6,900,000.00

300,000.00

300,000.00

- งบลงทุน

30,000.00

3.1 ครุภัณฑ
............................................
............................................
3.2 สิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงอาคาร

1,800,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

Jin

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2558) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการคาใชจาย/รายจาย
ตามงบประมาณ

ผลผลิต
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

โครงการ
สิ่งประดิษ วิจัยสราง
ฐ/หุนยนต องคความรู

รวม

1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได เปนเงิน
บกศ.

โครงการปรับปรุงระบบประปา

1,800,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

โครงการปรับปรุงหองน้ํา

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

98,000.00

9,991,855.00

9,991,855.00

98,000.00

98,000.00

98,000.00

52,500.00

52,500.00

9,758,355.00

9,758,355.00

- งบเงินอุดหนุน

9,848,855.00

45,000.00

- อุดหนุนสิ่งประดิษฐใหม
และหุนยนต
- อุดหนุนโครงการวิจัยและ
พัฒนา
- อุดหนุน อศ.กช.
- ทุนการศึกษาเฉลิมราช
กุมารี
- อุดหนุนโครงการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

7,500.00 45,000.00
9,758,355.00

- อุดหนุนการสอนเกษตร
ระยะสั้น
- อุดหนุนกิจกรรมองคการ
อกท.
- อุดหนุนกิจกรรมองคการ
วิชาชีพอุตสาหกรรม
Jin

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2558) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการคาใชจาย/รายจาย
ตามงบประมาณ
- อุดหนุนการหารายได
ระหวางเรียน
- อุดหนุนนักเรียนเจังหวัด
ภาคใต
- อุดหนุนกิจกรรมองคการ
วิชาชีพพาณิชยกรรม
- ทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
- โครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร
- งบรายจายอื่น
1.คาใชจายโครงการอาชีวสราง
ผูประกอบการ
2. คาใชจายโครงการสรางและ
ขยายโอกาส

ผลผลิต
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

83,000.00

806,000.00 134,000.00 1,870,000.00
132,000.00
635,500.00

โครงการ
สิ่งประดิษ วิจัยสราง
ฐ/หุนยนต องคความรู

รวม

1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได เปนเงิน
บกศ.

83,000.00

83,000.00

2,810,000.00

2,810,000.00

132,000.00

132,000.00

635,500.00

635,500.00

3. โครงการขยายบทบาทศูนยซอม
สรางเพื่อชุมชน

1,620,000.00

1,620,000.00

1,620,000.00

4. โครงการสรางเสริมคุณภาพ
สถานศึกษา
5. โครงการลดปญหาการออก
กลางคัน

200,000.00

200,000.00

200,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

Jin

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2558) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการคาใชจาย/รายจาย
ตามงบประมาณ
6. คาใชจายโครงการผลิตและ
พัฒนาบุคลากร
7. คาใชจายโครงการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม

ผลผลิต
ปวช.

ปวส.
134,000.00

38,500.00

ระยะสั้น

โครงการ
สิ่งประดิษ วิจัยสราง
ฐ/หุนยนต องคความรู

รวม

1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได เปนเงิน
บกศ.

134,000.00

134,000.00

38,500.00

38,500.00

Jin

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2558) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการคาใชจาย/รายจาย
ตามงบประมาณ

ผลผลิต
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

โครงการ
สิ่งประดิษ วิจัยสราง
ฐ/หุนยนต องคความรู

รวม

1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได เปนเงิน
บกศ.

- สํารองเพื่อสนับสนุนงาน
นโยบาย สอศ. กระทรวง
พื้นที่

Jin

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2558) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการคาใชจาย/รายจาย
ตามงบประมาณ

ผลผลิต
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

โครงการ
สิ่งประดิษ วิจัยสราง
ฐ/หุนยนต องคความรู

รวม

1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได เปนเงิน
บกศ.

Jin

โครงการที่ ..........
โครงการจัดทําแผนปฏิบิการประจําป 2558
1 ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายตะวันรุง รัตนอุไร
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตร ขอ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
4 สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การบริการงบประมาณ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและการพัฒนาสถานศึกษาเปนไปตามแผนการ
ใชจายงบประมาณ ประจําปและการเบิกจายเงินของสถานศึกษามีเปาหมายชัดเจน งานวางแผนและงบประมาณ
ฝายแผนงานและความรวมมือ ไดจัดทําโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
5 วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดทําแผนการใชงบประมาณของสถานศึกษา
5.2 เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
6 เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 จํานวน 50 เลม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการใชงบประมาณของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
7.2 ดําเนินงานตามแผนโครงการ
7.3 สรุปรายงานผล
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ งบ ประจําป 2558
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000
บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ 10,000 บาท
9 ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ไดแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 จํานวน 50 แผน
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
Jin

โครงการที่ ..........
โครงการสงเสริมการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน ประจําป 2558
1 ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายตะวันรุง รัตนอุไร
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตร ขอ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
4 สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สภาพปจจุบัน ในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนนักศีกษา ครูผูสอนจําเปนตองทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนที่มีปญหาใหเกิดการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น
สภาพปญหา นักเรียน นักศึกษา ยังขาดทักษะในการฝกอบรมทักษะวิชาชีพ
แนวทางแกไข ครูผูสอนควรจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อวัดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนไดทุกสภาพปญหา
5 วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมใหครูไดพัฒนาผูเรียนของตนโดยการทําวิจัยในชั้นเรียน
6 เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูไดดําเนินการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูไดพัฒนาผูเรียนโดยการทําวิจัยในชั้นเรียน คนละ 2 เรื่อง ใน 1 ปการศึกษา
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
7.2 ดําเนินงานตามแผนโครงการ
7.3 สรุปรายงานผล
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ งบ ประจําป 2558
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000
บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ 5,000 บาท
9 ผลที่คาดวาไดรับ
Jin

9.1 บุคลากร เขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนไดถูกตองตามระเบียบวิธีการวิจัย
9.2 วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษไดทีมงานวิจัยที่เขมแข็ง
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
โครงการที่ ..........
โครงการสงเสริมสนับสนุน การจัดทําโครงงาน การทําวิจัยในชั้นเรียน แบบบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2558
1 ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายตะวันรุง รัตนอุไร
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตร ขอ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
4 สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สภาพปจจุบัน ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิต มีการเปลี่ยนแปลทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม และไดสงผลกระทบตอสังคมไทย ดังนั้น เพื่อเปนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใน
การเรียนการสอน งานวิจัยฯ จึงไดกําหนดโครงการนี้ขึ้น
สภาพปญหา ใหผูเรียนมีความตระหนักในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางแกไข จัดทําโครงการ สงเสริม สนับสนุนการจัดทําโครงการ การทํางานวิจัยแบบบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมใหครูไดใชความรูในการผลิตงานวิจัยหรือเอกสารทางวิชการที่เปนประโยชนโดยตรง
5.1 เผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม ใหเปนประโยชนตอไป
6 เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สนับสนุนใหครูมีผลงานวิจัยแบบบูรณาการตรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางนอย 5 ชื้น

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผลงานที่ครูไดผลิตมาเปนรูปเลม ซึ่งเปนประโยชนตอสถานศึกษา
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
7.2 ดําเนินงานตามแผนโครงการ
7.3 สรุปรายงานผล
Jin

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ งบ ประจําป 2558
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000
บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ 5,000 บาท
9 ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ไดงานวิจัยครบทุกรายวิชา
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

Jin

โครงการที่ ..........
โครงการจัดประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําป 2558
1 ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายตะวันรุง รัตนอุไร
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตร ขอ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
4 สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นวัตกรรม คือ ความสามารถในการใชความรู ความคิดสรางสรรค ทักษะ ประสบการณทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาประดิษฐคิดคน เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและกอใหเกิดประโยชนทางเศษรฐกิจและทางการศึกษานั้น
ดังนั้น การจัดประกวดผลงานวิจัย /สิ่งประดิษฐ เพื่อสงเสริมใหครูผูสอน นักศึกษา มีความสนใจในดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เพื่อแสดงถึงความสามารถในการจัดทําวิจัย
5 วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนผลงานวิจัยใหครู นักศึกษา มุงสูเชิงพาณิชย
5.1 เพื่อเปนเวทีสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาแสดงความสามรถและนําผลงานออกสูสายตาผูสนใจ
6 เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู และนักเรียนนักศึกษา

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู และนักศึกษา ไดผลงานที่เปนนวัตกรรม อันจะนําไปสูการแขงขันในระดับ ชาติ
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
7.2 ดําเนินงานตามแผนโครงการ
7.3 สรุปรายงานผล
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ งบ ประจําป 2558
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000
บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุ 10,000 บาท
9 ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐไดเผยแพร เพื่อนํามาใชประโยชน

Jin

10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

Jin

โครงการที่ ..........
โครงการปรับปรุงระบบเครือขายภายในวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
1 ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายศราวุธ แกนพิทักษ
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจํา
โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตร ขอ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
4 สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันระบบเครือขายคอมพิวเตอรของวิทยาลัยฯ มีการใชงานเพื่อใชติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและคน
หาขอมูลจากอินเตอรเน็ตอยูในวงจํากัดไมครอบคลุมทั้งวิทยาลัยฯ ในแผนกตางๆ ยังไมสามารถใชงานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรไดทําใหการเรียนการสอน คนควาขอมูลอินเตอรเน็ตการติดตอสื่อสารไมสามารถทําได ทําใหสารสนเทศ
และการเรียนการสอนไมเปนประสิทธิภาพ
5 วัตถุประสงค
5.1 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครืออินเตอรเน็ตของสถานศึกษาใหสามารถใชงานรอรับการจัด
การเรียนการสอนของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อปรับปรุงการเชื่อมตอใหสามารถใชงานระบบเครือขายได
5.3 เพื่อใหการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น
5.4 เพื่อเปนแหลงบริการเรียนรูดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
6 เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอรในวิทยาลัยสามารถใชงานระบบเครือขายและอินเตอรเน็ตไดเพิ่มขึ้น

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ระบบเครือขายวภายในวิทยาลัย สามารถใชงานไดทั้งวิทยาลัย
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
7.2 ดําเนินงานตามแผนโครงการ
7.3 สรุปรายงานผล
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ งบ ประจําป 2558
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000
บาท ไดแก
Jin

8.1 คาวัสดุ 10,000 บาท
9 ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ระบบเครือขายและอินเตอรเน็ตสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

Jin

ณ

Jin

Jin

Jin

Jin

Jin

Jin

ย
ศ

Jin

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน
ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หนวย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจาย/รายการ

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558
งาน/แผนก
ที่ใช
รวมเปน
รวมไตร
ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57
มาส 1
ที่ใชจาย
เงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ
1 งานตามภาระงานประจํา
1.1 งบดําเนินงาน
1.2 งบลงทุน

6,600,000

- คาครุภัณฑ

6,600,000 6,600,000

6,600,000

6,600,000

- คาสิ่งกอสราง
2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา
2.1 โครงการเชิญวิทยากรภายนอก

ชางยนต

2,000

2.2 โครงการซอมประตูแผนกชางยนต

ชางยนต

18,000

2.3 โครงการสอบมาตรฐานรายวิชา

ชางเชื่อมโลหะ

5,000

2.4 โครงการปรับปรุงหองทดสอบทางโลหะ ชางเชื่อมโลหะ
วิทยา
2.5 โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือทางวิชาชีพ ชางเชื่อมโลหะ

10,000

2.6 โครงการจัดซื้อวัสดุฝกแขงขันทักษะวิชาชีพ ชางไฟฟากําลัง

10,000

ชางไฟฟากําลัง

5,000

2.7 โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญถายทอด
ความรูและประสบการณ

1,099,500
2,000
18,000

2,000

2,000

18,000

18,000
5,000

5,000
10,000

5,000

5,000

10,000
5,000

10,000

10,000
5,000

5,000
Jin

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจาย/รายการ

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558
ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งาน/แผนก
ที่ใช
รวมเปน
รวมไตร
ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57
มาส 1
ที่ใชจาย
เงิน

2.8 โครงการพี่ชวยนองตรวจเช็คระบบไฟฟา ชางไฟฟากําลัง

5,000

2.9 โครงการปรับปรุงหองอุทยานนวัตกรรม
โครงงาน สิ่งประดิษฐ
2.10 โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน

ชาง
อิเล็กทรอนิกส

20,000

งาน
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

15,000

2.11 โครงการสัมมนานักศึกษาฝกงาน

งาน
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

1,000

2.12 โครงการบันทึกความรวมมือทางวิชาการ งาน
อาชีวศึกษา
กับสถานประกอบการ

5,000

5,000

20,000

20,000
20,000

15,000

15,000

1,000

3,000

3,000

ระบบทวิภาคี

2.13 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน

งาน
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

1,000

1,000

2.14 โครงการพัฒนาระบบงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

งาน
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

5,000

2.15 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน

ศูนยวิทยบริการ

2,000

2,000

2.16 โครงการหองสมุด 3 ดี

ศูนยวิทยบริการ

3,000

3,000

ศูนยวิทยบริการ
2.17 โครงการจัดซื้อหนังสือเพื่อการพัฒนา
หองสมุด
2.18 โครงการซอมแซมครุภัณฑเครื่องพิมพดีด สาขาวิชาบัญชี

18,000

18,000

2.19 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียน หลักสูตรการ
ตอคุณภาพการสอนของครูผูสอน 2/2557 เรียนการสอน

3,000

5,000

20,000

20,000
1,500

1,500

Jin

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจาย/รายการ

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558
ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งาน/แผนก
ที่ใช
รวมเปน
รวมไตร
ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57
มาส 1
ที่ใชจาย
เงิน

2.20 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียน
ตอคุณภาพการสอนของครูผูสอน 1/2558
2.21 โครงพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูประชาคม
อาเซียน
2.22 โครงการสอบวัดผลและประเมินผลกลาง
ภาคเรียน 2/2557
2.23 โครงการสอบวัดผลและประเมินผลปลาย
ภาคเรียน 2/2557
2.24 โครงการทดสอบการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา V-NET ประจําป 2557
2.25 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ประจําปการศึกษา 2557
2.26 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง
2.27 โครงการบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑ

หลักสูตรการ
เรียนการสอน

3,000

หลักสูตรการ
เรียนการสอน

4,000

2.28 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบันทึก
ขอมูลงานประกัน
2.29 โครงการเตรียมความพรอมการประเมิน
โดยตนสังกัด
2.30 โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ/หนวยงานหรือสถานศึกษา
ที่มีตอคุณภาพผูเรียน/ผูสําเร็จการศึกษา
2.31 โครงการหารายไดระหวางเรียน

1,500

1,500
40,000

วัดผล
ประเมินผล

10,000

10,000

วัดผล
ประเมินผล

10,000

10,000

วัดผล
ประเมินผล

2,000

2,000

วัดผล
ประเมินผล

10,000

วัดผล
ประเมินผล

10,000

ประกันฯ

15,000

15,000

ประกันฯ

25,000

25,000

ประกันฯ

10,000

10,000

ประกันฯ

-

งานการคา

-

10,000
10,000

Jin

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจาย/รายการ

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558
ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งาน/แผนก
ที่ใช
รวมเปน
รวมไตร
ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57
มาส 1
ที่ใชจาย
เงิน

2.32 โครงการปรับปรุงระบบเครือขายภายใน
วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
2.24 โครงการติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษา
2.25 โครงการแนะแนวศึกษาตอ

ศูนยขอมูล

10,000

งานปกครอง

5,000

งานแนะแนว

10,000

2.26 โครงการอาชีวบริการ

งานโครงการ
พิเศษ
ครูที่ปรึกษา

20,000

20,000

5,000

5,000

สวัสดิการฯ

30,000

2.29 โครงการ Open House

งานแนะแนวฯ

70,000

2.30 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

งานแนะแนวฯ

10,000

2.31 โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา

งานแนะแนวฯ

-

2.32 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะ
แนวการศึกษาตอ
2.33 โครงการปจฉิมนิเทศและมอบใบ
ประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
2.34 โครงการระดมทุนการศึกษาใหแก
นักเรียนนักสึกษา
2.35 โครงการซอมแซมเครื่องกรองน้ําดื่ม

งานแนะแนวฯ

5,000

งานแนะแนวฯ

20,000

งานแนะแนวฯ

-

งานสวัสดิการ

10,000

2.27 โครงการประชุมเครือขายผูปกครอง
นักเรียนนักศึกษา
2.28 โครงการปรับปรุงหองพยาบาล

งานสวัสดิการ
2.36 โครงการทําประกันอุบัติเหตุนักเรียน
นักศึกษา
2.37 โครงการตรควจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา สวัสดิการฯ

10,000
5,000
10,000

30,000
70,000
10,000
5,000
20,000

10,000

-
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจาย/รายการ

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558
ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งาน/แผนก
ที่ใช
รวมเปน
รวมไตร
ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57
มาส 1
ที่ใชจาย
เงิน

2.38 โครงการจัดหายาเวชภัณฑประจําหอง
พยาบาล
2.39 โครงการตรวจจหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา
2.40 โครงการลงนามความรวมมือจาก
หนวยงานภายนอก
2.41 โครงการหองเรียนอุนใจ

สวัสดิการฯ

10,000

งานปกครอง

25,000

25,000

งานปกครอง

5,000

5,000

งานปกครอง

5,000

2.42 โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา

งานปกครอง

2.43 โครงการเยี่ยมบานนักสึกษาและจัดระบบ งานครูที่ปรึกษา
ชวยเหลือนักศึกษาเปนรายบุคคล
งานครูที่ปรึกษา
2.44 โครงการระบบติดตามดูแลผูเรียนผาน
ระบบออนไลน
งานครูท่ปี รึกษา
2.45 โครงการกิจกรรมโฮมรูป

50,000

10,000

5,000
50,000

10,000

10,000

2.46 โครงการพัฒนาคนดีและมีความสุข

งานกิจกรรมฯ

308,500

308,500

2.47 โครงการพัฒนาคนเกงและมีความสุข

งานกิจกรรมฯ

110,000

110,000

2.48 โครงการศึกษาดูงานนอกนอกสถานที่

งานกิจกรรมฯ

50,000

50,000

2.49 โครงการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ งานกิจกรรมฯ
วิสามัญ
2.50 โครงการพัฒนาและเสริมสรางวินัยใหกับ งานกิจกรรมฯ
นักเรียนนักศึกษาดานกิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร

66,000

66,000

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

15,000

15,000

160,000
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจาย/รายการ

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558
ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งาน/แผนก
ที่ใช
รวมเปน
รวมไตร
ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57
มาส 1
ที่ใชจาย
เงิน

3.1 โครงการอบรมสัมนาทางวิชาการของครู

บุคลากร

20,000

20,000

3.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชี

งานบัญชี

30,000

3.3 โครงการซอมบํารุงครุภัณสํานักงาน

พัสดุ

3.4 โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปด

อาคารสาถนที่

15,000

15,000

15,000

3.5 โครงการปรับปรุงระบบโทรทัพท

อาคารสาถนที่

28,000

28,000

28,000

3.6 โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ

20,000

3.7 โครงการสัมนารวมกับสถานประกอบการ ความรวมมือ
และชุมชนทองถิ่น
3.8 โครงการจัดทําแผนปฎิบัติราชการประจําป วางแผนฯ

10,000

3.9 โครงการโครงการจัดประกวดผลงานวิจัย วิจัยนวัตกรรม
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
วิจัยนวัตกรรม
3.10 โครงการสงเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน

10,000
5,000

5,000

5,000

วิจัยนวัตกรรม
3.11 โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา
โครงงาน การทําวิจัย แบบบูรณาการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพิเศษ (ไมใชเงิน สอศ./
4 สถานศึกษา)

5,000

5,000

5,000

30,000

7,000

10,000

20,000
30,000
7,000

7,000

20,000 20,000

20,000
10,000

10,000

10,000
10,000

4.1 โครงการ ....................................................
4.2 โครงการ ....................................................
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