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วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  โดยงานวางแผนและงบประมาณ  หวังเป็นอย่างย่ิงว่า  รายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เล่มน้ี  คงจะเป็นประโยชน์               
ต่อบุคลากรของวิทยาลัยฯ  รวมทั้งหน่วยงานที่ เก่ียวข้องจะได้ทราบถึงความสําเร็จ  รวมทั้งปัญหา                
และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน  เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการนําไปวิเคราะห์  และพิจารณาวางแผน
พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้สมดังเจตนารมณ์ของการอาชีวศึกษาต่อไป 
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 ในปี   พ.ศ.  2503  รัฐบาลได้วางโครงการขยายการผลิตช่างฝีมือระดับปานกลาง โดยรับ
นักศึกษาจากผู้มีพ้ืนความรู้ต้ังแต่ช้ันประถมปีที่  4  ขึ้นไป เข้ามารับการฝึกอบรมวิชาชีพที่ตลาดแรงงาน               
มีความต้องการโดยมอบให้กองส่งเสริมอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการด้วยการจัดต้ังโรงเรียนสารพัดช่างขึ้นในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี   และจัดต้ังหน่วยฝึกฝน
อาชีพเคลื่อนที่ขึ้น  สําหรับออกฝึกประชาชนในท้องถิ่นตามจังหวัดต่าง ๆ งานฝึกดังกล่าวได้รับผลดีย่ิง 
 
       ในปี  พ.ศ.  2509  องค์การยูซ่อมแห่งสหรัฐอเมริกา  ได้ย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือในการจัดต้ัง
หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  โดยให้ช่ือโครงการว่า “Mobile  Trade  Training  Unit”  ทั้งน้ีองค์การยูซ่อม
เป็นผู้จัดการหายานพาหนะ  วัสดุครุภัณฑ์  และอุปกรณ์การศึกษา  พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่ครูผู้สอน
เพ่ือการศึกษาดูงานในต่างประเทศ  โครงการน้ีได้พบความสําเร็จจึงทําให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ร่วมกับกอง
ส่งเสริมอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  ซึ่งในขณะน้ันนายวิเวก  ปางวุฒิพงศ์  เป็นหัวหน้ากอง   วางโครงการขยาย
หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  ให้มีจํานวนเต็มโครงการ  54  หน่วย  และพร้อมกับจะจัดต้ังศูนย์บริการด้าน
ต่าง ๆ ขึ้น  ซึ่งในระยะน้ัน  เรียกกันว่า  “ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ”  ต่อมาเปลี่ยนเป็น  “โรงเรียนสารพัดช่าง”
โรงเรียนสารพัดช่างน้ันถูกต้ังขึ้นโดยความมุ่งหมายดังต่อไปน้ี  (หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ต่อมาในปี               
พ.ศ.  2514  เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่) 

1.  เป็นศูนย์บริการด้านวิชาการ  และการเงินของโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 
2.  ช่วยเหลือโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  ในด้านจัดทําอุปกรณ์การสอนตําราเรียน และ

คู่มือการสอน 
3.  ช่วยเหลือโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ในด้านการอบรมครู ซ่อมแซมและบูรณะ

เครื่องมือเคร่ืองใช้อุปกรณ์ยานพาหนะของโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 
4.  เปิดสอนวิชาชีพที่สูงกว่าโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  เพ่ือให้ผู้สําเร็จจาก   
      โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  มีโอกาสศึกษาต่อให้มฝีีมือ  และความสามารถสูงขึน้ 
5.  เป็นที่สับเปลี่ยนครูของโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ให้ได้อยู่ประจําที่ในบางโอกาส 
6.  เพ่ือให้การฝึกอบรมเช่นเดียวกับโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ด้วย 

 
  โครงการจัดต้ังโรงเรียนสารพัดช่างในส่วนภูมิภาค  (2510 - 2515)  ได้เริ่มงานจัดต้ังแห่งแรก
เพ่ือเป็นการทดลองขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี  โดยในปี พ.ศ.  2511 ทางสํานักงานงบประมาณได้อนุมัติเงิน               
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและฝึกงานเป็นเงิน  1,000,000  บาท  (หน่ึงล้านบาทถ้วน)  และในปี พ.ศ.  2512             
อีก  2,000,000  บาท  (สองล้านบาทถ้วน) 
 

 

ประวัติวิทยาลัยสารพดัช่างอุดรธานี 
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เมื่อวันที่  10 -  12  เมษายน  2511  นายวิเวก   ปางวุฒิพงศ์   หัวหน้า กองส่งเสริมอาชีพ
พร้อมคณะ   ได้เดินทางมาจังหวัดอุดรธานีเพ่ือหาบริเวณและสถานที่ก่อสร้าง   และได้พบว่าที่ดินบริเวณ
หนองประจักษ์  ด้านทิศใต้ซึ่งเป็นที่ดินที่จะใช้ต้ังภาคการศึกษาเหมาะท่ีจะจัดต้ังได้ กรมอาชีวศึกษาจึงทํา
หนังสือถึงจังหวัดเพ่ือขอความเห็นทางจังหวัดอนุมัติ จึงได้เสนอให้ท่านรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ท่านปลัด
กระทรวงฯ (นายอภัย   จันทวิมล)  เสนอว่า ปัญหาการแบ่งแยกที่ดินระหว่าง  โรงเรียนกับที่ต้ังภาคการศึกษา
จะยุ่งยากให้หาที่ใหม่  ท่านรัฐมนตรี  (ม.ล. ป่ิน   มาลากุล)  จึงหารือกับ  นายกมล   ประสิทธิสา ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และเห็นว่าควรใช้ที่ดินราชพัสดุ  ติดกับที่ดินของวิทยาลัยครู  ด้านทิศตะวันตก  
ประมาณ 15 - 20  ไร่  ทางกรมการฝึกหัดครูไม่ขัดข้อง  ดังนั้น  ทางกรมอาชีวศึกษา จึงได้ส่ง นายพิศิษฐ์
พิศิษฐ์การ  สถาปนิค  มาสํารวจเพ่ือดําเนินการต่อไป 

1.  ที่ดิน   เป็นที่ดินราชพัสดุ   แปลงหมายเลขทะเบียนที่  7351  อําเภอเมือง  จังหวัด
อุดรธานี  อยู่ในความครอบครอง  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเดิม  เป็นบริเวณที่ดินของวิทยาลัยครู
อุดรธานี  พณฯ  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติเมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2511  ให้กรมอาชีวศึกษา
ใช้ที่ดินแปลงนี้  ซึ่งมีเน้ือที่  16 ไร่ 1 งาน 22 วา  และในปี พ.ศ. 2521  ได้รับโอนที่ดินราชพัสดุจากวิทยาลัย
ครูอุดรธานี   สังกัดกรมการฝึกหัดครูอีก 4 ไร่ 2  งาน  รวมเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ  20  ไร่  3  งาน  22 วา 
โดยมีขนาดความยาวของด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
             ทิศเหนือยาว                      115     เมตร     ตลอดแนวคลองหมากแข้ง 
             ทิศตะวันออกยาว               306     เมตร     ตลอดแนวคลองชลประทาน 
             ทิศตะวันตกยาว                 216     เมตร     ติดถนนอําเภอ 
             ทิศใต้ยาว                          128     เมตร     ติดบริเวณพ้ืนที่ชาวบ้าน 

2.  อาคาร   อาคารหลังแรก  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสูง  2  ช้ันยาว  60  เมตร 
สร้างด้วยเงินงบประมาณประจําปี  2511  ราคาก่อสร้าง  999,000  บาท   (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) สร้างโดยห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยอุตสาหกิจก่อสร้าง(อุดรธานี) เป็นผู้ก่อสร้างทําสัญญาก่อสร้าง  ลงวันที่  
20 กันยายน  2511  กําหนดแล้วเสร็จภายใน  180  วัน นับต้ังแต่วันลงนามในสัญญาก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ 18  มีนาคม 2512 โดยแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 4 งวดคือ 
 
          ค่าก่อสร้าง  งวดที่   1     เป็นเงิน     249,750   บาท 
    งวดที่   2     เป็นเงิน     349,650 บาท 
    งวดที่   3     เป็นเงิน     199,800   บาท 

งวดที่   4     เป็นเงิน     199,800   บาท 
ขนาดของอาคารกว้าง  12  เมตร  ยาว  52  เมตร  สูงช้ันละ  3.50  เมตร   

 
ในปีงบประมาณ   2513   ได้รับเงินงบประมาณ  1,820,000  บาท   (หน่ึงล้านแปดแสน 

สองหมื่นบาทถ้วน)  เป็นค่าก่อสร้าง 
โรงฝึกงาน  4  หลัง  (แบบ  2  หลังแฝด)            เงิน      1,080,000   บาท 
บ้านพักครู  10  หลัง     เงิน        500,000   บาท 

      บ้านพักภารโรง  2  ครอบครัว  1  หลัง               เงิน          40,000    บาท 
            รั้วและถนนภายในโรงเรียน                             เงิน         200,000  บาท 
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  สําหรับโรงฝึกงาน  4  หลัง  วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ   เป็นผู้สร้าง เริ่มทําสัญญาเมื่อวันที่  
9  กันยายน  2513  และงานแล้วเสร็จเมื่อ  วันที่  9  มีนาคม  2514  บ้านพักครู  10  หลัง  สร้างโดย              
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ส.ฐิตะก่อสร้าง  โดยนายบุญส่ง  ฐิตสังกุล เริ่มงานเมื่อ  วันที่  17 กันยายน  2513 งาน
เสร็จเมื่อวันที่ 14  มกราคม 2514  บ้านพักภารโรง  2  ครอบครัว  1  หลัง  สร้างโดยห้างหุ้นส่วนจํากัด               
ส. ฐิตะก่อสร้าง  เช่นกัน วงเงิน  28,000  บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่19 พฤศจิกายน 2513  รั้วและถนน   
จัดทําโดย  ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.ฐิตะ ก่อสร้าง  เซ็นสัญญาเมื่อวันที่  23  กันยายน  2513  งานแล้วเสร็จ              
เมื่อวันที่  18 มีนาคม  2514  วงเงิน  200,000  บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 
 
  ในปีงบประมาณ  2515  ได้รับงบประมาณ   1,520,000  บาท  (หน่ึงล้านห้าแสนสองหมื่น
บาทถ้วน)  เป็นค่าก่อสร้าง 
  โรงฝึกงาน  4  หลัง                                   เป็นเงิน      1,080,000  บาท 
  บ้านพักครู  4  หลัง                                  เป็นเงิน          400,000  บาท 
  บ้านพักภารโรง  2  ครอบครัว  1  หลัง     เป็นเงิน            40,000  บาท 

โรงฝึกงานจัดสร้างโดย  เทคนิคพระนครเหนือ  เริ่มสร้าง  20  กันยายน  2514  พร้อมกับ
บ้านพักครู  และบ้านภารโรง  ซึ่งจัดสร้างโดยบริษัทกังวาล  และสหาย  งานก่อสร้างบ้านพักครูและภารโรง
เสร็จสิ้นเมื่อ  18  มกราคม  2515  ส่วนงานก่อสร้างโรงฝึกงานเสร็จเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2515 

 
  ในปีงบประมาณ  2516  ได้งบประมาณ  1,200,000  บาท  (หน่ึงล้านสองแสนบาทถ้วน)  
สร้างอาคารฝีกงาน 3 ช้ัน เป็นอาคารห้องสมุด  ห้องประชุม  โรงฝึกงาน  วิทยุ  และเครื่องทําความเย็น  วันที่  
28  กันยายน  2515  เริ่มงานก่อสร้างการก่อสร้างหอประชุมและโรงฝึกงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่   2  มิถุนายน  
2516  ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  1,199,000  บาท  (หน่ึงล้านหน่ึงแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 
  ปลายปีงบประมาณ  2516  ได้รับเงินเหลือจ่ายมาสร้างอ่างเก็บนํ้าเป็นเงิน 100,000 บาท  
(หน่ึงแสนบาทถ้วน)  เซ็นสัญญาเมื่อ  26  กันยายน  2516 งานแล้วเสร็จวันที่  24  ธันวาคม  2516 
 
  ปีงบประมาณ  2517  ได้รับงบประมาณ  80,000 บาท (แปดหมื่นบาท)  เพ่ือสร้างถังเก็บนํ้า  
แต่ขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็นสร้างส้วมนักศึกษาแทน  งานก่อสร้างเสร็จสิ้น   20  มกราคม   2518 
 
  ปีงบประมาณ  2519  ได้งบประมาณเหลือจ่าย  81,000  บาท  (แปดหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน)  
เป็นค่าปรับปรุงพ้ืนที่ด้านหน้าโรงเรียน  และได้เพ่ิมเติมทางซ้ายและที่ลุ่มด้านข้างอีก 
 
  ปี   พ.ศ.  2524  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างบ้านพักภารโรงแบบเรือนแถวช้ันเดียว 3  หน่วย
เป็นเงิน  150,000  บาท   ทําการก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วน ศิรินคร(อุดร) จํากัด  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่                
1 มิถุนายน  2524   แล้วเสร็จเมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2524 
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 ปี  พ.ศ. 2525  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างบ้านพักระดับ  3 - 4  จํานวน 1 หลังและบ้านพัก
ภารโรงแบบเรือนแถวช้ันเดียว  2  หน่วย  เป็นเงิน  263,490  บาท  ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วน อุดร วีพีเอน        
จิเนียริ่ง จํากัด เริ่มทําการก่อสร้างเมื่อ  14  พฤษภาคม  2525  แล้วเสร็จวันที่  7  กรกฎาคม  2525 

 
 ปี  พ.ศ. 2526 โรงเรียนมิได้รับเงินงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอีก แต่ทางโรงเรียน

ก็มีสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาอีก  โดยใช้เงินงบประมาณและเงินบํารุงการศึกษาเป็นค่าวัสดุฝึกในการก่อสร้าง
และได้อาคารซึ่งใช้งานมาถึงปัจจุบันน้ี  คือ อาคารพัสดุกลาง, โรงอาหารและหอประชุม และห้อง                
โสตทัศนศึกษา 

 
 ปี  พ.ศ. 2529  ได้รับเงินงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนและฝึกงาน   4  ช้ัน เป็นเงิน  

4,000,000.- บาท   ทําการก่อสร้างโดย หจก . ดอกกุหลาบการก่อสร้าง ประกวดราคาได้ในวงเงิน   
3,923,148.-บาท 

ปี  พ.ศ. 2537 ได้รับเงินงบประมาณ  เป็นค่าก่อสร้างโรงฝึกงานพ้ืนที่ใช้สอย  ไม่ตํ่ากว่า  480  
ตรม. 1 หลัง  เป็นเงิน  2,496,000  บาท   และบ้านพักผู้บริหารระดับ  7 - 8  จํานวน 1 หลัง  เป็นเงิน 
591,400  บาท  ทําการก่อสร้างโดย บริษัทอุดรสามัคคี (2528) จํากัด 

 
           ปี พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณ  11,520,000.- บาท  เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ พ้ืนที่ใช้สอยไม่ตํ่ากว่า 1,920 ตารางเมตร  ก่อสร้างโดย บริษัทอุดรสามัคคี (2528) จํากัด  ส่งมอบ
งานเมื่อ  9  พฤษภาคม  2542           
 
  ปี พ.ศ. 2543   ได้รับงบประมาณ  430,000บาทเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 
12 เซนติเมตร  พ้ืนที่  1,000   ตารางเมตร 
 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณ  280,000บาท เป็นค่าก่อสร้างสนามบาสเกตบอล 
 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2550  ได้รับงบประมาณ  860,000  บาท  เป็นค่าครุภัณฑ์การศึกษา  
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  จํานวน  3  รายการ  ดังน้ี 

1.   ชุดฝึกเครือ่งยนต์เบนซินหัวฉีด EFI  ได้รับงบประมาณ  300,000  บาท   
      จัดซื้อในราคา  260,000  บาท 
2.   เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แพนเทียมพรอ้มเลเซอร์ปริ้นเตอร์  ได้รบังบประมาณ   
     110,000  บาท  จัดซื้อในราคา  104,000  บาท 
3.   ชุดอุปกรณ์ขับรถยนต์  ได้รับงบประมาณ  450,000  บาท  จัดซื้อในราคา   
     449,000  บาท 

ได้รับงบประมาณ   1,500,000  บาท   เป็นค่ าปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบั ติการ                
ทําการปรับปรุงโดย  หจก.นามบุรี  ก่อสร้าง  ส่งมอบงานวันที่  24  สิงหาคม  2550  ประกวดราคาได้ใน
วงเงิน  1,300,000  บาท 
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  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551  ได้รับงบประมาณ   600,000  บาท   เป็นค่าครุภัณฑ์การศึกษา  
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  จํานวน  2  รายการ  ดังน้ี 

1.   เครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์  จํานวน  1  ชุด  ได้รับงบประมาณ  400,000  บาท   
       จัดซื้อในราคา  400,000  บาท 
2.   เครื่องยนต์แก๊ซโซลีนสูบเดียว  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 80,000 บาท 
      ได้รับงบประมาณ  160,000  บาท  จดัซื้อในราคา  96,000  บาท 
 

สาขาวิชาเช่ือมโลหะ  จํานวน  1  รายการ  ดังน้ี 
1.   เครื่องเช่ือมไฟฟ้าระบบ  Inverter  ขนาด 130 A  ได้รับงบประมาณ  40,000  

บาท  จัดซื้อในราคา  39,500  บาท 
 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ได้รับงบประมาณ   650,000  บาท   เป็นค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
และระบบสาธารณูปโภค  1  แห่ง โดยวิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงและต่อเติมอาคารอํานวยการก่อสร้างโดย            
ห้างหุ้นส่วน จํากัด รัศมีการโยธาส่งมอบงานเมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2552 

และได้รับงบประมาณ  1,574,000  บาท  เป็นค่าครุภัณฑ์งานยานยนต์  จัดซื้อในราคา  
1,219,000  บาท  ดังน้ี 

- ชุดจําลองการวิเคราะห์และฝึกซ่อมปัญหาในยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย 
 1.  ชุดโปรแกรมจําลองการฝึกวิเคราะห์ และตรวจซ่อมปัญหาของยานยนต์ 1 ชุด 
 2.  ชุดประมวลผล  1  ชุด 

 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษา  สาขางานเครื่องมือกล  
จํานวน  1  รายการ  ดังน้ี 

1.   ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานช้ินส่วนเคร่ืองกลทั่วไป  ได้รับงบประมาณ  
360,000  บาท  จัดซื้อในราคา  347,000  บาท 
 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณ  1,165,200  บาท  เป็นค่าครุภัณฑ์การศึกษา   

ผลผลิต : ผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 
สาขาวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน  จํานวน  1  รายการ  ดังน้ี 

1.   เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์  จํานวน 1 เครื่อง  
ได้รับงบประมาณ  250,000  บาท  จัดซื้อในราคา  243,243.24  บาท 
สาขาวิชาพณิชยการ  จํานวน  1  รายการ  ดังน้ี 

1.   เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทําหน้าที่ลูกขา่ยพร้อมโต๊ะและเก้าอ้ี  จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 
36,000  บาท  รวมเงิน 288,000  บาท  จดัซื้อในราคาชุดละ 35,885.71  บาท รวมเงิน 287,085.68  บาท 

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
กลุ่มแฟช่ัน  จํานวน  1  รายการ  ดังน้ี 

1.   ครุภัณฑ์หอ้งเรียนต้นแบบ  จํานวน 1 ชุด ได้รับงบประมาณ  627,200  บาท  
จัดซื้อในราคา 623,000  บาท 
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ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 3 รายการ  ดังน้ี 
1. อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พ้ืนที่ไม่ตํ่ากว่า 3,000 ตารางเมตร

จํานวน 1 หลัง  งบประมาณทั้งสิ้น  25,000,000  บาท  โดยเป็นงบประมาณของปี 2555  จํานวน  
3,750,000  บาท  เป็นงบผูกพันรายการใหม่  ดําเนินการโดยบริษัท  โตวัน  จํากัด กําหนดแล้วเสร็จ วันที่  
16  มกราคม  2557  ประกวดราคาได้ในวงเงิน  25,000,000  บาท 

2. อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร  จํานวน 1 
หลัง  งบประมาณ  9,100,000  บาท   ประกวดราคาได้ในวงเงิน 9,095,000  บาท  เป็นงบรายการปีเดียว  
ดําเนินการโดย  บริษัท  แอสเสท  เมาเท่น  จํากัด  กําหนดแล้วเสร็จ  วันที่  25  เมษายน  2556 

3. ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  จํานวน 1 รายการ  งบประมาณ  1,800,000 บาท
วิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ดําเนินการโดย  ห้างหุ้นส่วน จํากัด  ฮ่ัวฮะการไฟฟ้าบุรีรัมย์  ส่งมอบงาน
เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2555  ประกวดราคาได้ในวงเงิน  1,553,408  บาท 
 และได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์  จํานวน  2  รายการ  ดังน้ี 

1. ชุดห้องปฏิบัติการดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์จํานวน  1 ชุด  งบประมาณ  
1,000,000  บาท  จัดซื้อในราคา  989,000  บาท 

2. ชุดฝึกห้องปฏิบัติการซ่อมเครื่องทําสําเนาแบบอนาล็อกและดิจิตอล  จํานวน 1 ชุด  
งบประมาณ  3,000,000  บาท  จัดซื้อในราคา  2,970,000  บาท 

 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1 รายการ  ดังน้ี 

ผลผลิต : ผู้สาํเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) 
1.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  จํานวน 1 รายการ  งบประมาณ   400,000 บาท                

วิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  ดําเนินการโดย  ห้างหุ้นส่วน จํากัด ธนันธรรุ่งเรือง  ส่งมอบงานเมื่อ
วันที่ 16  สิงหาคม  2556  ประกวดราคาได้ในวงเงิน  399,000  บาท 
 และได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์  จํานวน  4  รายการ  ดังน้ี 
  ผลผลิต : ผู้รบับริการการฝกึอบรมและพฒันาวิชาชพีระยะสัน้ 

1. ชุดฝึกนิวเมติกส์เบ้ืองต้น  จํานวน  1  ชุด  งบประมาณ  240,000  บาท  จัดซื้อใน
ราคา  199,646  บาท 

2. ชุดฝึกระบบปรับอากาศรถยนต์  จํานวน 5 ชุด  งบประมาณ  300,000  บาท  จัดซื้อ
ในราคา  297,500  บาท 

3. เครื่องเช่ือมทิกขนาด 250 A  จํานวน  2  ชุด  งบประมาณ  260,000  บาท  จัดซื้อ
ในราคา  257,870  บาท 

4. เครื่องเช่ือมมิกขนาด 250 A  จํานวน  2  ชุด  งบประมาณ  240,000  บาท  จัดซื้อ
ในราคา  238,610  บาท 
 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์  จํานวน  3  รายการ  ดังน้ี 

ผลผลิต : ผู้รบับริการการฝกึอบรมและพฒันาวิชาชพีระยะสัน้ 
1. เครื่องฉายภาพทึบแสง  จํานวน  5  เครื่อง  งบประมาณ  250,000  บาท  จัดซื้อใน

ราคา  121,000  บาท 
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2. เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว  จํานวน 5 เครื่อง  งบประมาณ  225,000  บาท  จัดซื้อใน
ราคา  185,500  บาท 

3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens  
จํานวน  2  เครื่อง  งบประมาณ  65,800  บาท  จัดซื้อในราคา  37,400บาท 
 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ได้รับงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 
เดือนแรก  จํานวน  4  รายการ  ดังน้ี 

1.  ปรับปรุงอาคาร  จํานวน 1 รายการ  งบประมาณ  1,450,800 บาท  ประกวดราคา
ได้ในวงเงิน  1,230,000  บาท  ดําเนินการโดย  ห้างหุ้นส่วน จํากัด เอสพีจีอิเลคทริคแอนด์คอนสตรัคช่ัน    
กําหนดแล้วเสร็จ  วันที่  8  เมษายน  2558 

2.  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  จํานวน 1 รายการ  งบประมาณ  1,195,500 บาท  ประกวด
ราคาได้ในวงเงิน  715,666  บาท  ดําเนินการโดย  ห้างหุ้นส่วน จํากัด รวมภัณฑ์วิศวกรรม  กําหนดแล้วเสร็จ  
วันที่  7  เมษายน  2558 

3.  ปรับปรุงระบบประปา  จํานวน 1 รายการ  งบประมาณ  1,471,300 บาท  ประกวด
ราคาได้ในวงเงิน  1,438,000  บาท  ดําเนินการโดย  บริษัท  อธิกานต์ วิศวกรรม จํากัด   กําหนดแล้วเสร็จ  
วันที่  7  พฤษภาคม  2558 

4.  ปรับปรุงห้องนํ้า-ห้องส้วม  จํานวน 1 รายการ  งบประมาณ  1,757,900 บาท  
ประกวดราคาได้ในวงเงิน  1,695,000  บาท  ดําเนินการโดย  ห้างหุ้นส่วน จํากัด พีทีแอร์เซอร์วิสแอนด์คอน
สตรัคช่ัน  กําหนดแล้วเสร็จ  วันที่  29  เมษายน  2558 
 และได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์  จํานวน  2  รายการ  ดังน้ี 

1. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  จํานวน 1 ชุด  งบประมาณ  80,000  บาท  จัดซื้อใน
ราคา  79,500  บาท 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว) 
จํานวน 40 เครื่อง  งบประมาณ  1,200,000  บาท  จัดซื้อในราคา  985,000  บาท 

 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559   

ได้รับงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาด
เล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ  จํานวน  1  รายการ  ดังน้ี 

1.  ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ช้ัน  จํานวน 1 รายการ  งบประมาณ  277,000 บาท  
ประกวดราคาได้ในวงเงิน  277,000  บาท  ดําเนินการโดย ร้านง่ีเส็งเฮงการกระจก  ส่งมอบงานเมื่อวันที่          
9  พฤศจิกายน  2558 

ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวน  2  รายการ  ดังน้ี 
  ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 

1.  อาคารอเนกประสงค์ (โดม)  จํานวน 1 หลัง  งบประมาณ   1,966,000 บาท                
ประกวดราคาได้ในวงเงิน  1,670,000  บาท  ดําเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจํากัด มหาทรัพย์ทวีคูณ  ส่งมอบ
งานเมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2559 
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2.  อาคารอํานวยการ จํานวน 1 หลัง งบประมาณ  11,373,300  บาท ประกวดราคาได้
ในวงเงิน  9,586,664.11  บาท  ดําเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีเคเอคอนสตรัคช่ันแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง   
ส่งมอบงานเมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2559 
  ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์  จํานวน  1  รายการ  ดังน้ี 
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 
จํานวน 80 เครื่อง  งบประมาณ  1,840,000  บาท  จัดซื้อในราคา  1,064,000  บาท 

และจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้ ของวิทยาลัยฯ  จํานวน 2 รายการ ดังน้ี 
1.  เตาอบแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้า  จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  39,000  บาท  จัดซื้อ

ในราคา  39,000  บาท 
2.  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 14.4 คิว  จํานวน 1 ตู้  งบประมาณ  21,000  บาท  จัดซื้อใน

ราคา  21,000  บาท 
 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   
ได้รับงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของสถานศึกษา  จํานวน  1  รายการ  ดังน้ี 
1.  ปรับปรุงโรงงาน อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์   จํานวน 1 รายการ  

งบประมาณ  1,383,200 บาท  สอบราคาได้ในวงเงิน  989,000  บาท  ดําเนินการโดย ห้างหุ้นส่วน จํากัด 
ทองวัฒนะวัสดุก่อสร้าง  ส่งมอบงานเมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2559 
  ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์  จํานวน  1  รายการ  ดังน้ี 
  ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 
 1. ชุดครุภัณฑ์ห้องสมาร์ทคลาสรูม   วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  จํานวน  1  ชุด
งบประมาณ  950,000  บาท  จัดซื้อในราคา  942,000  บาท 

 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   

ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์  จํานวน  1  รายการ  ดังน้ี 
  ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 

1.  ชุดครุภัณฑ์เทคโนดีเซลพร้อมแท่นเช็ค และล้างหัวฉีดดีเซลระบบคอมมอนเรลพร้อม
โปรแกรมข้อมูลป๊ัมรถยนต์แบบ ZEXEL  จํานวน 1 ชุด งบประมาณ  1,700,000  บาท  จัดซื้อในราคา  
1,688,460 บาท 

และจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้ ของวิทยาลัยฯ  จํานวน 2 รายการ ดังน้ี 
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one  จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  15,000  บาท  

จัดซื้อในราคา  15,000  บาท 
2.  เครื่องโทรสาร  จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  10,000  บาท  จัดซื้อในราคา  9,490  

บาท 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 : 10 
 

 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
  ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1 รายการ  ดังน้ี 

ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 
1.  อาคารแฟต 14 หน่วย 4 ช้ัน  จํานวน 1 หลัง  งบประมาณ  12,555,900 บาท                

สอบราคาได้ในวงเงิน 11,248,900 ดําเนินการโดย ห้างหุ้นส่วน จํากัด ช.กิจสวัสด์ิ คอนสตรัคช่ัน  ส่งมอบงาน
ในวันที่ 5  พฤศจิกายน  2562 

ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์  จํานวน  1  รายการ  ดังน้ี 
  ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 

1.  ชุดปฏิบัติการเทคนิคพ้ืนฐานพร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent machining  
จํานวน 1 ชุด  งบประมาณ  2,479,000  บาท  จัดซื้อในราคา  2,469,000  บาท 

 
และจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้ ของวิทยาลัยฯ  จํานวน 5 รายการ ดังน้ี 
1.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 2 

เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท  งบประมาณ  10,000  บาท  จัดซื้อในราคา  10,000  บาท 
2.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)  

จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  10,000  บาท  จัดซื้อในราคา  10,000  บาท 
3.  เครื่องปร้ินบัตร PVC  จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  25,600  บาท  จัดซื้อในราคา  

25,600  บาท 
4.  กล้องดิจิทัล  จํานวน 1 ตัว  งบประมาณ  24,400  บาท  จัดซื้อในราคา  24,400  

บาท 
5.  ตู้ RACK SERVER  จํานวน 1 ตู้  งบประมาณ   30,000  บาท  จัดซื้อในราคา  

29,900  บาท 
 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
จัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้ ของวิทยาลัยฯ  จํานวน 12 รายการ ดังน้ี 
1.  ขาต้ังหัวหุ่นที่ปรับระดับได้  จํานวน 15 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท  งบประมาณ  15,000  

บาท  จัดซื้อในราคา  15,000  บาท 
2.  ปัตตาเลี่ยน WAHL LEGEND 5 STAR จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท งบประมาณ  

7,000  บาท  จัดซื้อในราคา  7,000  บาท 
3.  ปัตตาเลี่ยน WAHL MACLC CLIP จํานวน 1 ตัว งบประมาณ 4,500 บาท จัดซื้อใน

ราคา  4,500  บาท 
4.  ปั ตตาเลี่ ยนแกะลาย -โกนหนวด  WAHL 5 STAR DETAILER จํ าน วน  1  ตั ว 

งบประมาณ  3,200  บาท  จัดซื้อในราคา  3,200  บาท  
5.  ปัตตาเลี่ยน SUPER TAPER จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,900 บาท  งบประมาณ  5,800  

บาท  จัดซื้อในราคา  5,800  บาท 
6.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500  ANSI LUMENS 

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 27,700 บาท งบประมาณ  55,400  บาท  จัดซื้อในราคา  55,400  บาท 
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7.  สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 18,000 บาท จัดซื้อในราคา  18,000  บาท 

8.  ตู้เหล็กบานเลื่อน (แบบบานกระจก)  จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท  งบประมาณ 
22,000 บาท จัดซื้อในราคา  22,000  บาท 

9.  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล DSLR  จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 50,000 บาท จัดซื้อในราคา  
50,000  บาท 

10.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 6,000 บาท จัดซื้อในราคา  6,000  บาท 

11. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท งบประมาณ 11,000 บาท 
จัดซื้อในราคา  11,000  บาท 

12.  เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังช่ันอิงค์เจ็ท จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 6,000 บาท 
จัดซื้อในราคา  6,000  บาท 

 
 

3.  การเปิดการเรยีนการสอน 
เมื่ออาคารเรียนหลังแรกเสร็จสิ้นแล้ว  ทางกองก็ได้จัดส่ง  นายสมาน  สระศรี   มาเป็ น

ครูใหญ่และเปิดการเรียนการสอนเป็นปฐมฤกษ์  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2512  เป็นต้นมา  ต่อมาได้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร  ตามลําดับดังน้ี 
   นายสมาน        สระศรี    พ.ศ.  2512 - 2513 
   นายบํารุง  กฤษณะจูทะ    พ.ศ.  2514 - 2515 
   นายไพโรจน์  บุญยะโรจน์    พ.ศ.  2516 - 2517 
   นายชวลิต  มณีรัตน์                              พ.ศ.  2518 - 2521 
   ว่าที่ ร.ต. ชิตวีร์ บุญนาค    พ.ศ.  2522 - 2523 
   นายสมควร  อินทรพาณิชย์                      พ.ศ.  2523 - 2530 
   ว่าที่ ร.ต. ยนต์      โชรัมย์                                 พ.ศ.  2530 - 2539 
   นายชาญ              ศรีปาน    พ.ศ.  2539 - 2550 
   นายชัยวัฒน์  บุญศิวนนท ์    พ.ศ.  2550 - 2552  
   นายสรรเพชร  นุศรีอัน    พ.ศ.  2552 - 2556 
   นายมงคล  แก้วรอด    พ.ศ.  2556 - 2559 
   นายธีรภัทร์  ไชยสัตย์    พ.ศ.  2559 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 : 12 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 : 13 
 

 

 
 
 
 

1. มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
3. การบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมและ รวดเร็ว โปร่งใส 
4. เป็นผู้นําด้านบริการวิชาชีพสู่สังคม 
5. สนับสนุนส่งเสริมด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่
6. ปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
7. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น  และเทียบโอนความรู้

ประสบการณ์ 
8. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 
 

 
 
 
 

วิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่มคีวามมุ่งมั่นการบริหารจัดการ ส่งเสริมพัฒนาฝึกอบรมอาชีพเฉพาะทาง
ให้ประชาชนมีความรู้ มีทักษะวิชาชีพมีคุณธรรม มีคุณภาพ พัฒนาตนเองสามารถประกอบอาชีพได้ พัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมสู่สากลสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจของความพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1. มุ่งพัฒนานักศึกษา และผู้ฝึกอบรม ให้เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความรู้ 
 2. การประสานงานกับชุมชน สถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
 3. การจัดหลักสูตรการเรียนหลายหลาย มคีวามยืดหยุ่น เปิดสอนและฝกึอบรมให้หลากหลาย
สาขาวิชา 
 4. การพัฒนาสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้  เอ้ือต่อการเรียนการสอน  และฝึกอบรมได้มาตรฐาน 
 5. การส่งเสริมและพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
 6. การส่งเสริมภูมิปัญญา พัฒนาอาชีพ และจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
 7. การส่งเสริม สนับสนุน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และนักศกึษาเป็นผู้ประกอบการใหม ่
 8. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านวิชาชีพเพ่ือการแข่งขัน 
 

    

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 
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ทําเป็น (CAN  DO)  หมายถึง   การนําความรู้หลักการทฤษฎี    และการฝึกปฏิบัติตามสมรรถนะ
ทางอาชีพอย่างลึกซึ้ง (Solid  Knowledge)  มาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
มาตรฐาน (Solid  Practical)  และก้าวทันเทคโนโลยี    มีการฝึกฝนจนเกิดทักษะ  ความชํานาญ  มีความ
ขยันอดทน  มีคุณธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน 

 

ประกอบอาชีพได้  (CAN  GET  A  JOB)หมายถึง  การปฏิบัติงานในอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ  
ได้รับความเช่ือถือ  ตอบสนองความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ (Demand  Driven) /นายจ้างในระดับสูง  
สามารถแข่งขันได้  มีความรับผิดชอบในหน้าที่  ปฏิบัติงานจนเป็นอาชีพได้  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่น
ผลสัมฤทธ์ิของงานจนเกิดคุณลักษณะเช่นเดียวกับผู้ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ปรัชญาสถานศึกษา 
 

ทําเปน็ทําเปน็ทําเปน็      ประกอบอาชีพได้ประกอบอาชีพได้ประกอบอาชีพได้   
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  ในปีงบประมาณ   2563  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  ได้จัดแบ่งหลักสตูรที่เปิดทําการสอน
ดังต่อไปน้ี 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  แบบปกติ   เปิดสอน  5  สาขางาน   คือ          
1) สาขางานยานยนต์  2) สาขางานไฟฟ้ากําลัง  3) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  4) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
5) สาขางานการบัญชี 
   2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบบทวิศึกษา  เปิดสอน 6 สาขางาน  คือ  
1) สาขางานยานยนต์  2) สาขางานเคร่ืองมือกล  3) สาขางานผลิตภัณฑ์  4) สาขางานไฟฟ้ากําลัง               
5) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) สาขางานการบัญชี  

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แบบทวิภาคี  เปิดสอน  5  สาขางาน  
คือ  1) สาขางานเทคนิคยานยนต์  2) สาขางานไฟฟ้ากําลัง  3) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม               
4) สาขางานการบัญชี  5) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
   4.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  พ.ศ. 2533, 2540, 2555, 2558 (หลักสูตรหลากหลาย)               
เปิดสอนประมาณ  131  รายวิชาใน  15  แผนกวิชา 
   5.  หลักสูตรพิเศษตามโครงการต่าง ๆ คือ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่นักเรียน
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน,  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ผู้ต้องขังเรือนจํากลางอุดรธานี, 
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน,  โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา, โครงการป้องกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ในเยาวชนคนพันธ์ุ R, 
โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ, โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน       
(Fix it center), โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ                
สร้างรายได้ประชาชน, โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา, โครงการยกระดับ
ศักยภาพและพัฒนาทักษะวิชาชีพกําลังคน (Re-Skills Up-Skills New-Skills) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินงานจัดการเรียนการสอน 
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การจัดการเรียนการสอน 
 
  การจัดการเรียนการสอน   แบ่งออกเป็น   19  แผนกวิชา  คือ 

1. แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์ 
2. แผนกวิชาช่างยนต์ 
3. แผนกวิชาเครื่องมือกล 
4. แผนกวิชาเช่ือมโลหะการ 
5. แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง 
6. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
7. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
9. แผนกวิชาบัญชีและพิมพ์ดีด 
10. แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
11. แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม 
12. แผนกวิชาอาหารและขนม 
13. แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์ 
14. แผนกวิชาเขียนแบบโฆษณา 
15. แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย 
16. แผนกวิชาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 
17. แผนกวิชาดนตรี 
18. แผนกวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
19. แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
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                   ระบบการบริหารของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี   แบ่งออกเป็น  4  ลักษณะงาน  คือ 

1.  ลักษณะงานฝา่ยบริหารทรพัยากร    แบ่งออกเป็น  8  งานดังน้ี 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานบุคลากร 
1.3 งานการเงิน 
1.4 งานการบัญชี 
1.5 งานพัสดุ 
1.6 งานอาคารสถานที่ 
1.7 งานทะเบียน 
1.8 งานประชาสัมพันธ์ 

 
2.  ลักษณะงานฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา    แบ่งออกเป็น  6  งานดังน้ี 

2.1  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
2.2  งานครูที่ปรึกษา 
2.3  งานปกครอง 
2.4  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
2.5  งานสวัสดิการนักเรียน นักศกึษา 
2.6  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 

3.  ลักษณะงานฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ   แบ่งออกเป็น  6  งานดังน้ี 
3.1  งานวางแผนและงบประมาณ 
3.2  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
3.3  งานความร่วมมือ 
3.4  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
3.5  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3.6  งานส่งเสริมผลติผลการค้า และประกอบธุรกิจ 

 
 
 
 
 

 

การบริหารวิทยาลัย 
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4.  ลักษณะงานฝา่ยวิชาการ     แบ่งออกเป็น 5 งาน และ  19  แผนกวิชาดังน้ี  

4.1  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
4.2  งานวัดผลและประเมินผล 
4.3  งานวิทยบริการและห้องสมุด 
4.4  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.5  งานสื่อการเรียนการสอน 
4.6  แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์ 
4.7  แผนกวิชาช่างยนต์ 
4.8  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
4.9  แผนกวิชาเช่ือมโลหะ 
4.10 แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง 
4.11 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
4.12 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4.14 แผนกวิชาบัญชีและพิมพ์ดีด 
4.15 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
4.16 แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม 
4.17 แผนกวิชาอาหารและขนม 
4.18 แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์ 
4.19 แผนกวิชาช่างศิลป์และเขียนแบบโฆษณา 
4.20 แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย 
4.21 แผนกวิชาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 
4.22 แผนกวิชาดนตรี 
4.23 แผนกวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
4.24 แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
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นายธีรภัทร์   ไชยสัตย์ 
ผู้อํานวยการวิทยาลัย  

 
                                                              
 
 
 
 
 
                      นายสน่ัน   มลูสาร                       นายวิชิต   ธรรมฤทธ์ิ 

      รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
 
 

 
 
 
               
                                                                           
         นายทองจันทร์   ประทุมโฉม                 นายอุดม  อินต๊ะวัย      
                รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ     รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
                                 

 

ฝ่ายบริหาร 



 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ปวช. (ปกติ)

1 สาขางานยานยนต์ 60 22 80 48 140 70
2 สาขางานไฟฟ้ากําลัง 22 11 31 14 53 25
3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 19 19 39 27 58 46
4 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 12 63 0 86 12
5 สาขางานการบัญชี 57 16 69 16 126 32

รวม ปวช. (ปกติ) 181 80 282 105 463 185

ปวช. (ทวิศึกษา)
1 สาขางานยานยนต์ 71 25 70 35 141 60
2 สาขางานเคร่ืองมือกล 12 0 20 0 32 0
3 สาขางานผลิตภัณฑ์ 0 0 20 0 20 0
4 สาขางานไฟฟ้ากําลัง 65 38 69 66 134 104
5 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 45 35 65 23 110 58
6 สาขางานการบัญชี 70 30 65 35 135 65

รวม ปวช. (ทวิศึกษา) 263 128 309 159 572 287

หมายเหตุ1/2563 รวมภาคเรียนท่ี
2/2562

ภาคเรียนท่ี 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 20

บัญชีแสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ปีงบประมาณ   2563

แผนกวิชา/สาขางาน

รวมทั้งสิ้น 444 1,035 472

ท่ี

208 591 264



 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ปวส. (ทวิภาคี)

1 สาขางานเทคนิคยานยนต์  24 15 35 0 59 15
2 สาขางานไฟฟ้ากําลัง 10 10 30 10 40 20
3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 10 0 20 0 30 0
4 สาขางานการบัญชี 30 17 37 24 67 41
5 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 12 32 22 53 34

95 54 154 56 249 110

หมายเหตุ2/2562

รวม ปวส. (ทวิภาคี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
ปีงบประมาณ   2563

ท่ี แผนกวิชา/สาขางาน 1/2563 รวม

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 21

บัญชีแสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษา

ภาคเรียนท่ี ภาคเรียนท่ี 



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างยนต์ 52 49 86 82 75 24 72 0 285 155
แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 109 91 12 12 56 0 0 0 177 103
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 197 173 65 52 20 0 61 33 343 258
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 192 192 39 39 293 115 141 139 665 485
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 138 137 86 84 56 0 164 162 444 383

ประเภทวิชาคหกรรม
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 208 179 214 195 209 200 306 241 937 815
แผนกวิชาเสริมสวย - ตัดผม 348 295 453 398 376 229 313 195 1,490 1,117
แผนกวิชาอาหาร - ขนม 182 118 297 213 384 102 294 191 1,157 624

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
แผนกวิชาบัญชี - พิมพ์ดีด 78 70 106 99 64 58 49 46 297 273
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาภาษาอังฤษเพ่ืออาชีพ 75 52 44 41 184 102 41 37 344 232
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์ 393 361 62 62 216 28 47 47 718 498
แผนกวิชาดนตรี 75 68 86 80 33 31 98 80 292 259
แผนกวิชาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 88 82 35 34 115 30 62 62 300 208
แผนกวิชาช่างศิลป์และเขียนแบบโฆษณา 69 57 40 40 80 19 64 54 253 170
แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย 12 9 0 0 0 0 0 0 12 9

รวมท้ังสิ้น 2,216 1,933 1,625 1,431 2,161 938 1,712 1,287 7,714 5,589

                                                         รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 22

รวมท้ังสิ้น(คน)ปีการศึกษา 2563
126/1 126/2

บัญชีแสดงการเปรียบเทียบ
จํานวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (225 ชั่วโมง)  และหลักสูตรหลากหลาย

ปีงบประมาณ   2563

ประเภท/สาขาวิชา

ภาคเรียนท่ี 2
ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนท่ี 1

127/1 127/2



รวม
126/1 126/2 127/1 127/2 ท้ังสิ้น

หลักสูตร 6 ชั่วโมง
1 กําจัดขน (แว๊กซ์) 20 0 15 0 35
2 นํ้าเต้าหู้ ปาท่องโก๋ สังขยาใบเตย 0 25 0 0 25

หลักสูตร 9 ชั่วโมง
3 เสื้อคอกระเช้า 0 0 0 22 22

หลักสูตร 12 ชั่วโมง
4 การเปลี่ยนสีผม ทําไฮไลท์ 13 25 14 0 52
5 ยืดผมรีบอร์นดิ้ง 6 0 0 12 18
6 ต่อขนตา 0 15 0 0 15
7 นวดตนเองเพ่ือสุขภาพ 41 ท่า 9 0 0 0 9

หลักสูตร 15 ชั่วโมง
8 การเพ้นท์เล็บ 42 0 0 22 64
9 สเต็กเพ่ือการค้า 0 0 0 13 13
10 แต่งหน้าเค้กด้วยวิปป้ิงครีม 0 0 0 16 16
11 สลัดเพ่ือสุขภาพ 0 0 0 13 13
12 ขนมไทยยอดนิยม 0 25 12 12 49
13 งานประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม 36 0 34 47 117
14 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 56 10 0 0 66
15 พวงหรีดดอกไม้จันทน์ 0 0 14 0 14
16 งานติดตั้งโปรแกรมบนเครื่อง Tablet 0 42 0 0 42

หลักสูตร 18 ชั่วโมง
17 เสื้อม่อฮ่อม 0 15 26 0 41
18 งานซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนรูปทรงเสื้อผ้า 0 25 27 16 68
19 ออกแบบทรงผม 0 9 0 11 20
20 ชุดก้ันเป้ือน 0 0 0 22 22

หลักสูตร 30 ชั่วโมง
21 งานติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ขาย Windows Server 0 0 0 41 41
22 จัดดอกไม้งานมงคลสมรส 0 14 0 0 14
23 ทรงผมสไตล์แฟช่ัน 0 0 0 11 11
24 จัดพานพุ่ม 0 14 0 0 14
25 งานติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ขาย LINUX Server 0 0 0 41 41
26 งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม 0 10 0 0 10
27 ผ้าถุงสําเร็จรูป 0 0 25 34 59
28 งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม 34 0 0 0 34
29 งานประดิษฐ์เครื่องแขวนใหญ่ 0 14 0 0 14
30 เสื้อม่อฮ่อม 0 10 0 0 10

                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 23
รายละเอียดแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ปีงบประมาณ  2563

ภาคเรียนท่ี 2/2562 ภาคเรียนท่ี 1/2563ท่ี รายวิชา



รวม
126/1 126/2 127/1 127/2 ท้ังสิ้น

หลักสูตร 30 ชั่วโมง (ต่อ)
31 ชุดจั๊มสูท 0 27 0 0 27
32 กางเกงแม้ว 25 0 0 25 50
33 ศิลปะการตกแต่งเสื้อด้วยมือ 0 0 25 0 25
34 เสื้อลูกไม้ 17 42 41 46 146
35 พายพัฟเพสตรี้ 0 0 0 24 24
36 ขนมเป๊ียะ 0 38 0 0 38
37 งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก 36 0 0 0 36
38 งานระบบสมองกลฝังตัว Kid Bright 28 0 0 0 28
39 งานประกอบคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 20 0 0 0 20
40 คุกก้ี 0 41 0 12 53
41 เค้ก 0 39 0 16 55
42 ขนมปัง 0 0 0 24 24
43 โภชนาการสําหรบัผู้สูงอายุ 0 0 58 0 58
44 สนทนาภาษาอังกฤษสําหรับผู้เริ่มเรียน 0 0 0 10 10
45 โจงกระเบนสําเร็จรูป 0 27 0 22 49
46 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบผนัง 11 14 0 14 39
47 งานซ่อมวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 0 12 0 19 31
48 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 14 0 0 0 14
49 ศิลปะการตกแต่งอาหาร 0 0 0 21 21
50 อาหารจานเดียวประเภทเส้น 0 0 0 11 11
51 ต่อเล็บอะคริลิคและการเพ้นท์เล็บ 17 17 20 0 54
52 เกล้าผม - ถักเปีย 7 21 13 12 53
53 เขียวคิ้วถาวรสามมิติหกมิติ 6 11 0 0 17
54 สระผม-เซทผม 20 32 0 0 52
55 แต่งหน้า Basic 33 31 75 11 150
56 งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 15 0 0 0 15
57 สนทนาภาษาอังกฤษสําหรับการทําอาหาร 0 0 14 27 41
58 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการท่ัวไป 0 0 71 0 71

หลักสูตร 42 ชั่วโมง
59 พิมพ์ดีดไทย 50 99 58 46 253

หลักสูตร 45 ชั่วโมง
60 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเบ้ืองต้น 71 0 0 0 71
61 วาดภาพการ์ตูน 11 0 0 0 11
62 งานระบบสมองกลฝังตัว Kid Bright 0 24 0 0 24
63 งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 53 0 0 0 53
64 งานซ่อมจักรยานยนต์เบ้ืองต้น 25 14 0 0 39
65 งานเช่ือมไฟฟ้าเบ้ืองต้น Simulation 51 0 0 0 51

                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 24

ท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี 2/2562 ภาคเรียนท่ี 1/2563



รวม
126/1 126/2 127/1 127/2 ท้ังสิ้น

หลักสูตร 45 ชั่วโมง (ต่อ)
66 งานเช่ือมเหล็กดัด 40 0 0 0 40
67 งานซ่อมลําโพง 40 0 0 47 87
68 ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 20 0 0 0 20
69 งานประดิษฐ์จากลูกปัด 48 0 0 0 48
70 การเกล้าผม - ถักเปีย 6 0 0 0 6
71 ซอยผมชายฟรีสไตล์ 0 95 49 0 144
72 ซอยผมหญิงฟรีสไตล์ 0 27 0 0 27
73 ตัดผมซาลอนเบ้ืองต้น 56 95 49 0 200
74 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเบ้ืองต้น 21 0 0 22 43
75 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ 52 0 0 40 92
76 งานหนังประกอบวัสดุท้องถ่ิน 27 0 0 0 27
77 จับจีบและผูกผ้าตกแต่งโต๊ะ 20 0 0 0 20
78 งานประดิษฐ์ประเภทกระดาษเบ้ืองต้น 52 0 0 0 52
79 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปออกแบบนําเสนองาน 41 0 0 40 81
80 พิมพ์ดีดไทย 20 0 0 0 20
81 ศิลปะการตกแต่งของใช้จากผ้า 20 0 0 0 20
82 งานใบตองดอกไม้สด 28 0 0 0 28
83 งานประดิษฐ์ของชําร่วยจากวัสดุเหลือใช้ 30 0 0 0 30

หลักสูตร 60 ชั่วโมง
84 งานดัดแปลงเสื้อผ้ายีนส์ 25 0 0 25 50
85 หัตถกรรมเครื่องหนัง 30 0 0 31 61
86 งานกระเป๋าหนังสตรี 0 0 0 31 31
87 งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า 25 0 0 25 50
88 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระดับต้น 0 0 17 0 17
89 วาดภาพคนเหมือนบุคคลด้วยเทคนิคผงคาร์บอน 23 0 0 29 52

หลักสูตร 75 ชั่วโมง
90 อาหารว่างยอดนิยม 26 0 0 12 38
91 ขนมอบยอดนิยม 36 0 0 0 36
92 เค้กและการแต่งหน้าเค้กเพ่ืออาชีพ 30 0 0 0 30
93 อาหารจานเดียว 0 0 12 0 12
94 อาหารไทยชาววัง 0 0 0 17 17
95 ขนมไทยชาววัง 26 0 0 0 26
96 กระโปรงเบ้ืองต้น 28 24 0 0 52
97 กระโปรงสมัยนิยม 30 0 0 0 30
98 เสื้อเบ้ืองต้น 25 0 30 16 71
99 เสื้อสมัยนิยม 1 29 0 0 13 42
100 เสื้อล้านนา 0 25 26 0 51

                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 25

ท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี 2/2562 ภาคเรียนท่ี 1/2563



รวม
126/1 126/2 127/1 127/2 ท้ังสิ้น

หลักสูตร 75 ชั่วโมง (ต่อ)
101 แต่งเล็บ เพ้นท์เล็ก 0 11 0 0 11
102 การนวดหน้า - แต่งหน้า 6 0 0 0 6
103 การซอยผม - ตัดผม 1 8 9 0 22 39
104 สระผม-เซทผม 13 0 14 0 27
105 ตัดผมชายระดับ 1 0 0 0 47 47
106 ตัดผมชายระดับ 2 0 0 0 47 47
107 การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ 0 0 0 11 11
108 ลีลาศ 17 43 17 35 112
109 การจัดดอกไม้แบบสากลเชิงธุรกิจ 11 11
110 จัดดอกไม้แบบสากล 0 0 14 0 14
111 มาลัยมงคล 14 0 0 0 14
112 งานใบตองเบ้ืองต้น 14 0 0 0 14
113 งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี (CCTV and IP Camara) 16 0 0 0 16
114 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปออกแบบงานนําเสนอ 0 42 0 0 42
115 งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 16 0 34 0 50
116 ระบบเครื่องยนต์ 0 23 24 0 47
117 ระบบส่งกําลังรถยนต์ 24 23 0 0 47
118 ระบบเครื่องล่างรถยนต์ 0 22 0 0 22

หลักสูตร 90 ชั่วโมง
119 วาดภาพด้วยเทคนิคสีอะคริลิก 23 40 19 25 107
120 อาหารไทย 0 45 0 0 45
121 งานกระเป๋าหนังสตรี 25 34 30 0 89
122 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและธุรกิจ ระดับ 1 0 41 0 0 41
123 งานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในอาคารสํานักงาน 0 26 0 0 26
124 งานเช่ือมซ่อมบํารุง 0 12 0 0 12
125 ร้องเล่นให้เป็นเพลง 0 37 14 23 74
126 งานพ้ืนฐานระบบเสียงและระบบภาพ 0 15 47 45 107

หลักสูตร 150 ชั่วโมง
127 ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด 30 0 0 0 30
128 การตัดผมชาย 42 0 0 0 42
129 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ระดับกลาง) 38 0 0 0 38
130 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปพัฒนาเว็บเพจ 44 0 0 0 44
131 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 23 0 0 0 23

1,933 1,431 938 1,287 5,589รวม

                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 26

ท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี 2/2562 ภาคเรียนท่ี 1/2563



1.  ข้าราชการครู จํานวน    40    อัตรา
2.  ข้าราชการพลเรือน จํานวน     1    อัตรา
3.  ลูกจ้างประจํา จํานวน     3    อัตรา
4.  พนักงานราชการ จํานวน     3     อัตรา
5.  ครูจ้างสอน จํานวน    12     อัตรา
6.  ลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน    24 อัตรา

รวมทั้งสิ้น              83 อัตรา

                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 27

อัตรากําลัง
ประจําปีงบประมาณ  2563



ลําดับ

ท่ี

1 นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ กศ.ม.บริหารการศึกษา ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 3 บริหารสถานศึกษา
2 นายอุดม อินต๊ะวัย ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 3 บริหารสถานศึกษา
3 นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 3 บริหารสถานศึกษา
4 นายทองจันทร์ ประทุมโฉม ค.อ.ม.ไฟฟ้า รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 3 บริหารสถานศึกษา
5 นายสน่ัน มูลสาร ศษ.ม.การบริหารการศึกษา รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 3 บริหารสถานศึกษา
6 นางนวลนภา   ริมโพธิ์เงิน ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และ ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ, งานวิจัย, 

งานปกครอง, งานแนะแนว,งานทวิภาคี

7 นางพัชรี ลีปรีชานนท์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

8 นายวิสาขะ    เรืองปัญญา คอ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ครูชํานาญการ 2 หัวหน้าแผนกวิชาช่างศิลป์ฯ
งานแนะแนวฯ

9 นายทวีศักดิ์ ทานน คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูชํานาญการ 2 หัวหน้างานกิจกรรมฯ, งานปกครอง
งานแนะแนว, งานวิจัยฯ, งานโครงการพิเศษฯ

10 นางสุจิรัฏ   นิกร กศ.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์ ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างานวัดผลฯ, งานทวิภาคี

11 นางวารุณี   สมศรีโย คบ.คหกรรมศาสตร์ ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หัวหน้าแผนกวิชาศิลปประดิษฐ์ฯ,หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

12 นายณรงค์   จันทรา บธ.ม.การจัดการเชิงกลยุทธ์ ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง
13 นางวราภรณ์   ประทุมโฉม ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนฯ, หัวหน้าแผนกหัตถเวขกรรมไทย

14 นายวุฒิชัย   ศรีสุวอ คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูชํานาญการ 2 หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกล
งานปกครอง,งานกิจกรรมฯ,
งานวิจัยฯ, งานแนะแนวฯ

15 นายสมนึก   อุ่นแก้ว ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และ ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหน้าแผนกวิชาดนตรี,
เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานทะเบียน,งานแนะแนว

ข้าราชการครู

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
รายละเอียดอัตรากําลังข้าราชการครูและลูกจ้าง

ปีงบประมาณ 2563

วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด ทําหน้าท่ีตําแหน่งช่ือ - สกุล

                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 28

คศ.



ลําดับ

ท่ี
16 นางสุวารี   ติยารัชกุล บธ.บ.การจัดการท่ัวไป ครูชํานาญการ 2 หัวหน้าแผนกวิชาบัญชีและพิมพ์ดีด,

งานครูท่ีปรึกษา, งานวิจัยฯ,
งานปกครอง,งานแนะแนว

17 นายอนนท์   บุญช่วยเหลือ คบ.หัตถกรรม ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหน้าแผนกวิชาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง,

งานแนะแนวฯ
18 นายเชิดศักดิ์   คําสุนันท์ คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาช่างยนต์

หัวหน้างางานการเงิน, งานความร่วมมือ, 

งานอาชีวศึกษาฯ
19 นายสันทนา  สงครินทร์ ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และ ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 นายบุญสนอง สีมืด ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหน้าแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ,

งานวิจัยฯ, งานปกครอง, งานแนะแนวฯ,งานอาคาร

21 นายอุดม   อ้ึงพรหมบัณฑิต ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
22 นายอภิสิทธ์ิ โรมเมือง ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์,

หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา
23 นางอรุณพร   ชาญสุข คอม.การวิจัยและประเมินผล ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและขนม

ทางการศึกษา หัวหน้างานบุคลากร
24 นางวิมล   แถมเงิน ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาบัญชีและพิมพ์ดีด

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
25 นายโกวิทย์   เหล่าโยธี ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และ ครูชํานาญการ 2 หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานสื่อฯ, งานทวิภาคี, งานปกครอง, งานแนะแนว

26 นายพิสิฐ โฮ่ลิ่ม คอ.บ.อุตสาหการ ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาเช่ือมโลหะ,
หัวหน้างานปกครอง

27 นางวารี   ฤทธิโยธี  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหน้าแผนกวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
28 นายพรชัย   ศรีนาค กศ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชํานาญการ 2 หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 29
รายละเอียดอัตรากําลังข้าราชการครูและลูกจ้าง

ปีงบประมาณ 2563

ตําแหน่ง ทําหน้าท่ีคศ.ช่ือ - สกุล วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด



ลําดับ

ท่ี
29 นางเกษร ครองยุทธ บธม.บริหารธุรกิจ ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาบัญชีและพิมพ์ดีด

หัวหน้างานการบัญชี
30 นส.อภิญญา บัวคําโคตร กศ.ม.ภาษาอังกฤษ ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานความร่วมมือ, 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ, 
งานวิทยบริการและห้องสมุด

31 นายจีระเดช สิงคลีประภา ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชํานาญการ 2 หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง, 
หัวหน้างานวิจัยฯ, งานอาคารฯ,งานแนะแนว,งานโครงการพิเศษ

32 นายหรรษา เสริฐผล ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน,
หัวหน้างานอาคารสถานท่ี, 
งานวิจัยฯ, งานแนะแนวฯ,งานโครงการพิเศษ

33 นายเทพบัณฑิต สีงคีบับพา วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์ - - สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์,
งานวิจัยฯ

34 นายกฤษฎา เสนาเจริญ ปทส.เช่ือมประสาน - - สอนแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ,
หัวหน้าแผนกวิชากระจกฯ, หัวหน้างานพัสดุ

35 นางสาวนัฏพร สรรพอาษา วท.บ.คหกรรมศาสตร์ ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาอาหารและขนม,
งานทะเบียน

36 นางสาวพัชรี บุญมี ค.อ.บ.คอมพิวเตอร์ - - สอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,
หัวหน้างานแนะแนว, หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

37 นางพิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา ศศ.ม.คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
38 นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์ ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอกนิกส์,

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
39 นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย คอม.ไฟฟ้า ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

หัวหน้างานโครงการพิเศษ,งานหลักสูตร

40 นายกิตติวัฒน์ โสมาศรี คม.บริหารการศึกษา - - สอนแผนกวิชาช่างยนต์
งานทวิภาคี

ช่ือ - สกุล วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด ตําแหน่ง คศ. ทําหน้าท่ี

ปีงบประมาณ 2563

                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 30

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
รายละเอียดอัตรากําลังข้าราชการครูและลูกจ้าง



ลําดับ

ท่ี

1 นางวิไลลักษณ์ สิงห์ป้ัน บธ.บ.การตลาด เจ้าพนักงานธุรการ - เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตรฯ

1 นายสมศักดิ์ อรุณในเมือง ป.6 พนักงานขับรถ - นักการภารโรง
2 นายวาลี ปัญญาทอง ม.3 คนงาน - พนักงานขับรถยนต์
3 นายสมพิศ โคกโพธ์ิ ป.6 นักการภารโรง - นักการภารโรง

1 นส.กนกลักษณ์ มูลอามาตย์ กศ.บ.ภาษาไทย ครูจ้างสอน - สอนภาษาไทย,หัวหน้างานวิทยบริการฯ

งานแนะแนวฯ
2 นส.สุนิสา รัตนนิมิตร บธ.บ.การบัญชี ครูจ้างสอน - สอนบัญชี,งานการเงิน
3 นายอภิรักษ์ ทองดี วท.บ.วิทยาศาสตร์ ครูจ้างสอน - สอนสังคมศึกษา,พละศึกษา,

งานกิจกรรม, งานปกครอง
ครูจ้างสอน

1 นายพงษ์ศักดิ์ ชาญณรงค์ ม.6 ครูจ้างสอน - หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม,
งานโครงการพิเศษฯ, งานแนะแนวฯ

2 นส.วิชชุตา อนันตะ ปวส. ครูจ้างสอน - สอนเสริมสวย, งานโครงการพิเศษฯ
3 นส.นีรนุช เดชะ ค.บ.ฟิสิกซ์ ครูจ้างสอน - สอนคณิตศาสตร์,งานวัดผล
4 นส.ขนิษฐา นาคเป้า บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูจ้างสอน - สอนคอมพิวเตอร์, งานประกันฯ

งานความร่วมมือ, งานกิจกรรมฯ
5 นายเอนก กองคํา ปทส.ช่างยนต์ ครูจ้างสอน - สอนช่างยนต์, งานอาชีวศึกษาฯ

งานกิจกรรม, งานครูที่ปรึกษา, งานปกครอง, งานโครงการพิเศษฯ

6 นายนัฐอนันต์ นิกร คอบ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครูจ้างสอน - สอนเทคโนโลยีสารสนเทศ,
งานประชาสัมพันธ์,งานส่ือฯ,งานศูนย์ข้อมูล

7 นส.วงษ์เดือน สีดาเดช บช.บ.การบัญชี ครูจ้างสอน - สอนบัญขี-พิมพ์ดีด, งานการบัญชี,
งานสวัสดิการนักเรียน,งานกิจกรรม

8 นายอัครพล อ่อนบัวขาว ค.อ.บ.อุตสาหกรรมบัณฑิตอิเล็กทรอนิกส์ ครูจ้างสอน - สอนอิเล็กทรอนิกส์, งานประชาสัมพันธ์

งานศูนย์ข้อมูลฯ,งานกิจกรรม,
งานโครงการพิเศษฯ

ลูกจ้างประจํา

ข้าราชการพลเรือน

ตําแหน่ง

ปีงบประมาณ 2563

วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด

พนักงานราชการ

ทําหน้าท่ี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ช่ือ - สกุล

รายละเอียดอัตรากําลังข้าราชการครูและลูกจ้าง

คศ.
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ลําดับ

ท่ี

9 นางวนิดา ใจซ่ือ ปวส.การตลาด ครูจ้างสอน - สอนเสริมสวย, งานโครงการพิเศษฯ
10 นายธีระพงษ์ หัสกัน ประกาศนียบัตรนักธรรมช้ันเอก ครูจ้างสอน - สอนตัดผมชาย
11 นายศตวรรษ แพงศรี ศ.ษ.บ.คหกรรมศาสตร์ศึกษา ครูจ้างสอน - สอนศิลปประดิษฐ์
12 นายวุฒิชัย ธิปโชติ ปวส.เทคนิคยานยนต์ ครูจ้างสอน - สอนช่างยนต์

ลูกจ้างชั่วคราว
1 นายณัฐวุฒิ อบภิรมย์ ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป เจ้าหน้าท่ี - งานพัสดุ
2 นส.นนทยา จันทร์ดํา ศศ.บ.บริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ี - งานกิจกรรมฯ, งานปกครอง
3 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ี - งานวางแผน, งานส่งเสริมผลิตผลฯ,

งานศูนย์ข้อมูลฯ
4 นส.ดวงเดือน ทารินทร์ บธ.บ.การจัดการท่ัวไป เจ้าหน้าท่ี - งานประกันคุณภาพฯ, งานวิจัยฯ, งานความร่วมมือ

5 นส.อุไร หัสรินทร์ ปวส.คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ี - งานบริหารงานท่ัวไป
6 นส.ลัลนา จันทะคร บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าท่ี - งานทะเบียน
7 นส.วราทิพย์ มีแก้ว บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าท่ี - งานอาชีวศึกษา, งานวิทยบริการฯ
8 นส.พิมพิกา เหนือจําทิศ บธ.บ.การจัดการท่ัวไป เจ้าหน้าท่ี - งานประชาสัมพันธ์
9 นส.มนัสวี ข้อจักร์ บธ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าท่ี - งานพัสดุ
10 นส.มาลีรัตน์ ลุนนา บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ี - งานทะเบียน
11 นางอรอนงค์ สายสิงห์ บธ.บ.การบัญชี เจ้าหน้าท่ี - งานบุคลากร
12 นส.ติณณา ผ่านสวัสดิ์ บธ.บ.การจัดการท่ัวไป เจ้าหน้าท่ี - งานการเงิน
13 นส.ธัญชมน สาคร บช.บ.การบัญชี เจ้าหน้าท่ี - งานการเงิน
14 นส.จุฑาพร ถานันตะ คบ.วิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าท่ี - งานพัสดุ
15 นส.ศิริยา ทานน ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ี - งานวัดผลและประเมินผล
16 นส.ศิวาพร ปัญญาใส ปวส.คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ี - งานโครงการพิเศษฯ
17 นส.กิตติพร ชาญนรา บช.บ.การบัญชี เจ้าหน้าท่ี - งานบัญชี
18 นส.ปาจารีย์ ฤทธิโยธี บธ.บ.การจัดการท่ัวไป เจ้าหน้าท่ี - งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

ตําแหน่งช่ือ - สกุล

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ปีงบประมาณ 2563

ทําหน้าท่ี

ครูจ้างสอน (ต่อ)

วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด คศ.

รายละเอียดอัตรากําลังข้าราชการครูและลูกจ้าง
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ลําดับ

ท่ี
ลูกจ้างชั่วคราว (ต่อ)

19 นางคําปุ่น แสงจันทร์ ป.6 นักการภารโรง - นักการภารโรง
20 นายอุดร ศรีแก้ว ป.6 นักการภารโรง - นักการภารโรง
21 นายสํารอง ปทุมวัน ป.6 นักการภารโรง - นักการภารโรง
22 นายกัณหา ไชยมงคล ม.3 นักการภารโรง - นักการภารโรง
23 นายมงคล นาคหัวเพชร ม.3 นักการภารโรง - นักการภารโรง
24 นายอมร ทาสีลา ป.6 นักการภารโรง - นักการภารโรง

ปีงบประมาณ 2563

ช่ือ - สกุล วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด ตําแหน่ง คศ. ทําหน้าท่ี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 33
รายละเอียดอัตรากําลังข้าราชการครูและลูกจ้าง



งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

งบบุคลากร
1 เงินเดือน 21,645,954.00 21,645,954.00 0.00
2 เงินประจําตําแหน่ง 1,478,400.00 1,478,400.00 0.00
3 เงินวิทยฐานะ 2,060,100.00 2,060,100.00 0.00
4 ค่าจ้างประจํา 844,380.00 844,380.00 0.00
5 พนักงานราชการ 837,240.00 837,240.00 0.00
6 ค่าใช้สอยพนักงานราชการ 32,800.00 24,750.00 8,050.00

งบดําเนินงาน
7 ค่าตอบแทน 1,985,712.55 1,985,712.55 0.00
8 ค่าใช้สอย 1,138,204.57 1,138,204.57 0.00
9 ค่าวัสดุ 1,961,482.88 2,412,397.99 -450,915.11
10 ค่าสาธารณูปโภค 1,600,000.00 1,148,800.33 451,199.67

งบลงทุน
11 ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00
12 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00

หมายเหต ุ:  *    1. ค่าวัสดุเบิกจ่ายจากค่าสาธารณูปโภค ในผลผลิตเดียวกัน

ผลผลิตผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

ท่ี ผลการใช้จ่าย

รวมท้ังส้ิน 33,575,939.4433,584,274.00

                                         รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 : 34
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

หมวดรายจ่าย คงเหลือ

8,334.56

ปีงบประมาณ  2563

*
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่าย
ปีงบประมาณ  2563

ผลผลิตผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
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งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ผลการใช้จ่าย



งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

งบบุคลากร
1 เงินเดือน+เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00
2 ค่าจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน
3 ค่าตอบแทน 97,100.00 97,100.00 0.00
4 ค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00
5 ค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00
6 ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน
7 ค่าหนังสือเรียน 502,000.00 501,775.20 224.80
8 ค่าอุปกรณ์การเรียน 115,460.00 42,550.00 72,910.00
9 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 234,900.00 166,500.00 68,400.00
10 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 238,450.00 238,450.00 0.00
11 ค่าจัดการเรียนการสอน 3,519,900.00 3,519,900.00 0.00

4,707,810.00 4,566,275.20 141,534.80
หมายเหต ุ:  *    1. ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน

      

คงเหลือผลการใช้จ่าย

รวมท้ังส้ิน

ปีงบประมาณ  2563
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดรายจ่าย

                 สํานักงบประมาณได้ดึงเงินคืนทางระบบแล้ว

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
                                         รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 : 36

ท่ี

*
*

*
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ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีงบประมาณ  2563

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่าย
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งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

งบบุคลากร
1 เงินเดือน+เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00
2 ค่าจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน
3 ค่าตอบแทน 293,400.00 293,400.00 0.00
4 ค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00
5 ค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00
6 ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน
7 ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00
8 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอ่ืน
9 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครู 117,600.00 117,600.00 0.00

ให้นักเรียน

411,000.00 0.00รวมท้ังส้ิน 411,000.00

หมวดรายจ่าย คงเหลือ

ปีงบประมาณ  2563

ผลการใช้จ่ายท่ี

ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
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ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่าย
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งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

งบเงินอุดหนุน
1 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000.00 15,000.00 15,000.00
2 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน 73,200.00 73,200.00 0.00

สายอาชีพอาชีวศึกษา
3 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 74,000.00 74,000.00 0.00

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

งบรายจ่ายอ่ืน
4 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 896,000.00 896,000.00 0.00

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)
5 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร 1,987,300.00 1,987,299.45 0.55

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
6 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ 22,000.00 22,000.00 0.00

ผู้เรียนอาชีวศึกษา
7 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

เพ่ือสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ประชาชน

8 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 190,000.00 190,000.00 0.00
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

9 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 150,000.00 150,000.00 0.00
10 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา 32,800.00 32,800.00 0.00

ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน
11 โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00
12 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 20,000.00 20,000.00 0.00

ยาเสพติด
13 โครงการป้องกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ 600,000.00 600,000.00 0.00

เยาวชนคนพันธุ์ R

6,660,299.45

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

6,675,300.00

ปีงบประมาณ  2562
ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ

15,000.55รวมท้ังส้ิน

ท่ี ช่ือโครงการ ผลการใช้จ่าย คงเหลือ



                               รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 : 41

ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่าย
ปีงบประมาณ  2563
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1,800,000
2,000,000

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ผลการใช้จ่าย



                                         รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 : 42

1 ค่าข้ึนทะเบียน
2 ค่าบํารุงการศึกษา
3 เบ็ดเตล็ดเงินบํารุงการศึกษา
4 รายได้จากการขายผลิตผล
5 ดอกเบี้ยรับ
6 เงินรับฝาก 0.00

642,101.26

รายรับเงินรายได้

0.00

ท่ี จํานวนเงิน

ปีงบประมาณ  2563

1,686,396.00

2,328,497.26

หมวดรายจ่าย หมายเหตุ

0.00

รวมท้ังส้ิน

0.00



                               รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 : 43

แผนภูมิแสดงอัตราส่วนแยกตามประเภทของรายรับเงินรายได้
ปีงบประมาณ  2563

ค่าบํารุง
การศึกษา
72.42%

เบ็ดเตล็ดเงิน
บํารุงการศึกษา

27.58%

ค่าบํารุงการศึกษา เบ็ดเตล็ดเงินบํารุงการศึกษา



                                         รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 : 44

งบบุคลากร
1 ค่าจ้างชั่วคราว

งบดําเนินงาน
2 ค่าตอบแทน
3 ค่าใช้สอย
4 ค่าวัสดุ
5 ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
6 ค่าครุภัณฑ์
7 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอ่ืน
8 รายจ่ายอ่ืน
9 ฝากผิดบัญชี 0.00

รายจ่ายเงินรายได้

378,444.54

451,808.00

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ  2563

0.00

ท่ี หมวดรายจ่าย

รวมท้ังส้ิน

0.00

352,120.00
0.00

จํานวนเงิน

1,878,657.11

468,885.68

227,398.89



แผนภูมิแสดงอัตราส่วนแยกตามประเภทของรายจ่ายเงินรายได้
ปีงบประมาณ  2563

                               รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 : 45

ค่าตอบแทน
24.05%

ค่าใช้สอย
24.96%

ค่าวัสดุ
20.14%

ค่าครุภัณฑ์
18.74%

รายจ่ายอ่ืน
12.10%

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายอื่น



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     1.พัฒนาคุณภาพบุคลากร งานบุคลากร ตค. 62 -    1.บุคลากร ครู เจ้าหน้าที เดินทาง 150,000 150,000 - - - -
เพื่อการปฏิรูปด้านการบริหาร กย. 63 ไปราชการ เพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
จัดการอาชีวศึกษา

     2.ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 11 พย. 63    1.โปสเตอร์, โบชัวร์ และสติ๊กเกอร์ - - - 25,000 - -
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี โฆษณาประชาสัมพันธ์

   2.ป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

     3.ปรับปรุงห้อง งานประชาสัมพันธ์ 11 พย. 63    1.ปรับปรุงห้องงานประชาสัมพันธ์ 30,000 - - - - -

งานประชาสัมพันธ์

     4.งานปรับปรุงพื้นห้องพัสดุ งานพัสดุ ธค. 62 -    1.จัดซื้อวัสดุ ปูน ทราบ กระเบื้อง 40,000 - - - - -
กค. 63 สีทาผนัง

สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 46

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     5.พิธีมอบประกาศนียบัตร งานทะเบียน 20 กพ. 63    1.พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จ 30,000 - - - - -
ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช., การศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. ที่เข้าร่วม 

ปวส., วิชาชีพระยะสั้น 100 คน ระยะสั้น 100 คน

     6.สืบสานวัฒนธรรมประเพณี งานบุคลากร ตค. 62 -    1.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี - 45,000 - - - -
ประจําปีงบประมาณ 2563 กย. 63 ประจําปีงบประมาณ 2563 (ทําบุญ

ตักบาตร 29 กย. 2563)
   2.โครงการทําบุญเลี้ยงปีใหม่

     7.การจัดทําแผนปฏิบัติ งานวางแผนและงบประมาณ ตค. 62 -    1.รูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 6,140 - - - - -
ราชการ ประจําปีงบประมาณ กย. 63 งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 14 เล่ม
พ.ศ. 2563 และรายงานผล    2.รูปเล่มสรุปผลการดําเนินงาน 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
ราชการ ประจําปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 9 เล่ม
พ.ศ. 2562    3.รูปเล่มสรุปผลการดําเนินงานตาม

โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 9 เล่ม

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 47

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     8.การประกันคุณภาพภายใน งานประกันคุณภาพและ ตค. 62 -    1.รูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง 5,000 - - - - -
ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี มาตรฐานการศึกษา มิย. 63 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประจําปีการศึกษา 2562    2.กรอกข้อมูลสถานศึกษาออนไลน์ 

V-ESAR

     9.พัฒนาครูและบุคลากร งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตค. 62 - - - - - -    1.ปัญหาจากการแพร่    1.ขอทําในปี
ในการใช้งานระบบสารสนเทศ เมย. 63 กระจายไวรัสโควิท 19 งบประมาณถัดไป

เพื่อความเป็น Smart College เลยไม่ได้ดําเนินการ

     10.พัฒนาระบบเครือข่าย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตค. 62 -    1. ติดตั้ง Access Point ห้องประชุมใหม่ 15,000 - - - - -
อินเตอร์เน็ตห้องประชุม เมย. 63    2.เดินสาย Internet ในห้องประชุมใหม่

     11.ระดมทรัพยากรในการจัด งานความร่วมมือ 12 ธค. 63    1.อบรมเรื่องระบบอนุญาตการจ้างงาน - - - 2,000 - -
การอาชีวศึกษาหลักสูตร ปวช., ต่างชาติในประเทศเกาหลี

ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    2.อบรมเรื่องการสอบอีพีเอส (EPS)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 48

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     12.อาสาสมัครเกาหลีจาก งานความร่วมมือ ตค. 62 -    1.ดูแลและให้ความช่วยเหลืออํานวย - - - 1,000    1.ครูอาสาสมัครเกาหลี -
องค์กรความร่วมมือแห่งประเทศ มีค. 63 ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ต้องเดินทางกลับประเทศ

เกาหลี (KOICA) ภาษาเกาหลีให้กับครูอาสาสมัคร เกาหลีก่อนกําหนด 1 ปี 

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค 

Covid-19

     13.อุดหนุนการหารายได้ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า ตค. 62 - - - - - -    1.ไม่ได้รับงบประมาณ -
ระหว่างเรียนของนักเรียน และประกอบธุรกิจ กย. 63
นักศึกษาที่ยากจน

     14.นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม ตค. 62 -    1.ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ - - - - - - งปม.
ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์ และสิ่งประดิษฐ์ กพ. 63 12 ผลงาน โครงการ

อาชีวศึกษา 140,000

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 49

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     15.อบรมเชิงปฏิบัติการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม ตค. 62 - - - - - -    1.เกิดช่วงระบาดของ -
จัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา และสิ่งประดิษฐ์ มีค. 63 โรคโควิท-19 ทําให้ชะลอ

และส่งเสริมผู้เรียน การจัดทําโครงการ

     16.การสร้างจิตสํานึกใน งานศูนย์บ่มเพาะ กค. - สค. 63    1.อบรมการสร้างจิตสํานึกในการเป็น - - - - - - งปม.
การเป็นผู้ประกอบการและ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ โครงการ

การเขียนแผนธุรกิจ 48,000

     17.พัฒนาห้องเรียนและ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตค. 62 - - - - - -    1.ปัญหาจากการแพร่    1.ขอทําในปี
ปฏิบัติการ Coding เมย. 63 กระจายไวรัสโควิท 19 งบประมาณถัดไป

เลยไม่ได้ดําเนินการ

     18.ปรับปรุง-กั้นห้อง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มค. - เมย. 63    1. กั้นห้องปฏิบัติการ จํานวน 1 แผง 45,000 - - - - -
ปฏิบัติการ แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 50

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     19.การสนับสนุนการจัดทํา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ตค. 62 - - - - - -    1.ไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากว่า -
โครงงานวิทยาศาสตร์ กย. 63 ไม่มีการจัดแข่งขัน

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ด้วยเหตุวิกฤตโรคระบาด โควิท-19

     20.จัดหาสื่อการสอนเพื่อใช้ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตค. 62 -    1.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ - 55,400 - - - -
ในห้องปฏิบัติการวิชาชีพ กย. 63    2.แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ    3.ดําเนินงานจัดหาสื่อการเรียนการสอน

มาใช้ในห้องเรียน
   4.ทดสอบใช้งานสื่ออุปกรณ์การเรียน
การสอนในห้องเรียน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 51

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     21.พัฒนาเครื่องมือการเรียน แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม ตค. 62 -    1.ขาตั้งหัวหุ่นปรับระดับได้ 15 ตัว - 35,500 - - - -
การสอนเสริมสวยตัดผม มิย. 63 ไว้ใช้ตัดผมซอยผม

   2.ปัตตาเลี่ยนแกะลาย 2 ตัว ใช้สาธิต
ในการเรียนการสอน
   3.ปัตตาเลี่ยนไร้สาย 1 ตัว ใช้สาธิต
การใช้งาน
   4.ปัตตาเลี่ยนแกะลาย-โกนหนวด 1 ตัว 

   5.ปัตตาเลี่ยนตัดผม 2 ตัว

     22.นิเทศการจัดการเรียน งานพัฒนาหลักสูตร ตค. 62 -    1.วางแผนและกําหนดรูปแบบ 2,000 - - - - -
การสอนภายในสถานศึกษา การเรียนการสอน กย. 63    2.ประเมินผล
ประจําปีการศึกษา 2563

     23.การขับเคลื่อนเครือข่าย งานพัฒนาหลักสูตร ตค. 62 -    1.คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดตั้งกลุ่มชุมชนเรียนรู้ 1,000 - - - - -
ชุมชนวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา การเรียนการสอน กย. 63    2.ประชุมวางแผน ค้นหาปัญหา 
ปีการศึกษา 2563 กับที่มากลุ่มกระบวนการ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 52

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     24.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ งานพัฒนาหลักสูตร ตค. 62 -    1.เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาตนเองตาม 2,000 - - - - -
ประจําปี 2563 การเรียนการสอน กย. 63 ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตาม

ศักยภาพ และมีความสุข
   2.เพื่อให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง

     25.การใช้และพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนาหลักสูตร ตค. 62 -    1.เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฐาน 2,000 - - - - -
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง การเรียนการสอน กย. 63 สมรรถนะวิชาให้มีความหลากหลายทันสมัย

กับความต้องการของสถานประกอบการ ความต้องการของตลาดแรงงาน
หรือประชาคมอาเซียน ปี 2563    2.เพื่อให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ 
สมรรถนะรายวิชา

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 53
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จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     26.ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผลและประเมินผล ตค. 62 -    1.ผู้เรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 - - - 2,000    1.เนื่องจากเกิดการแพร่ -
เมย. 63 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา ได้รับ ระบาดของ Covid-19 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกคน ทําให้ผลการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพของนักเรียนทวิศึกษา

(ภาคฤดูร้อน) ล่าช้า

     27.พัฒนาศักยภาพนักเรียน งานวัดผลและประเมินผล ตค. 62 -    1.นักเรียน ปวช.3 ที่คาดว่าจะสําเร็จ - - - 1,000 - -
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม กพ. 63 การศึกษาทุกคน มีชื่อในการทบทวนความรู้

เข้ารับการทดสอบ V-NET ตามเนื้อหาที่จะทดสอบ V-NET

     28.สัปดาห์ภาษาอังกฤษ งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 23-27 ธค. 62    1.ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Quiz) - - - 2,000 - -
(English Week)    2.ประกวดอ่านข่าวสั้นภาษาอังกฤษ 

(Reading News)
   3.ประกวดคัดเขียนตามคําบอก (Dictation)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 54
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ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     29.พิจารณาหนังสือตาม งานวิทยบริการและห้องสมุด ตค. 62 -    1.สํารวจรายการหนังสือเรียนฟรี 15 ปี - 3,000 - -    1.หนังสือเรียนบางวิชา    1.เปลี่ยนสํานักพิมพ์
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน กย. 63    2.คณะกรรมการ การประชุมเพื่อพิจารณา ได้รับช้ามาก การจัดส่งช้ามาก

การจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ หนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย    2.รายการหนังสือบาง

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล รายการไม่สมารถจัดซื้อได้

ของรัฐบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล
   3.ดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี 

ตามรายการที่สํารวจ

     30.จัดส่งผู้เรียนระดับ ปวช. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตค. 62 -    1.จัดส่งนักศึกษาฝึกงาน ปวช.1,2 - - - 3,000 - -
และ ปวส. ออกฝึกงานและ กย. 63 (ทวิศึกษา) ปวช.3, ปวส.1
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ    2.ดําเนินการปฐมนิเทศและออกนิเทศ

ผู้เรียนฝึกงานในสถานประกอบการตลอด

ปีการศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 55

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     31.เสริมสร้างบุคลิกภาพ งานกิจกรรมนักเรียน ตค. 62 -    1.กิจกรรมจัดหาชุดสูท - - - 25,000 - -
และความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษา กย. 63    2.กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย

   3.กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม

   4.กิจกรรมประชุมทางวิชาการองค์การ

วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ

สถานศึกษา ระดับจังหวัด, ระดับภาค, 
ระดับชาติ

     32.เสริมสร้างสุขภาพ กีฬา งานกิจกรรมนักเรียน ตค. 62 -    1.การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด - - - 18,000    1.การแพร่ระบาด -
และนันทนาการ นักศึกษา กย. 63    2.การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค ของโรคโควิท-19

   3.การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ

     33.เสริมสร้างพัฒนา งานกิจกรรมนักเรียน 18 สค. 63    1.กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม - - - 9,000    1.การแพร่ระบาด -
คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา นักเรียนนักศึกษา ของโรคโควิท-19

   2.กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม

อาชีวศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 56
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ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     34.รักษาเอกลักษณ์ที่ดีงาม งานกิจกรรมนักเรียน ตค. 62 -    1.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ - - - 19,000    1.การแพร่ระบาด -
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นักศึกษา กย. 63 พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ของโรคโควิท-19

   2.วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
   3.พิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุ
   4.สุนทรภู่รําลึก

     35.ส่งเสริมการอนุรักษ์ งานกิจกรรมนักเรียน กค. - สค. 63    1.กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิม - - - 1,000    1.การแพร่ระบาด -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของโรคโควิท-19

รัชกาลที่ 10

     36.พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ งานกิจกรรมนักเรียน มค. - กพ. 63    1.กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ - - - 2,000 - -
และจรรยาบรรณวิชาชีพ นักศึกษา    2.กิจกรรมทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์

     37.ส่งเสริมความคิดริเริ่ม งานกิจกรรมนักเรียน กพ. - สค. 63   1.โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ - - - 2,000    1.การแพร่ระบาด -
สร้างสรรค์ นักศึกษา และสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้ ของโรคโควิท-19

   2.โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 57
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ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     38.ส่งเสริมการเรียนรู้ งานกิจกรรมนักเรียน 25 ธค. 63    1.กิจกรรมนันทนาการ การแสดงของ - - - 2,000 - -
แบบบูรณาการ นักศึกษา นักเรียนนักศึกษา

   2.แจกของขวัญแก่นักเรียน นักศึกษา
   3.กิจกรรมวันคริสมาส

     39.พัฒนาความรู้และ งานกิจกรรมนักเรียน ธค. 62 -    1.โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ - - - 3,000 - -
ความสามารถทางวิชาการ นักศึกษา กย. 63    2.โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ

   3.โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย

     40.พัฒนานักศึกษาให้มี งานกิจกรรมนักเรียน ธค. 62 - - - - - 3,000    1.การแพร่ระบาด -
มาตรฐานสู่สากล นักศึกษา กย. 63 ของโรคโควิท-19

     41.พัฒนากิจกรรมลูกเสือ งานกิจกรรมนักเรียน ธค. 62    1.กิจกรรมเตรียมลูกเสือวิสามัญ - - - 30,000    1.การแพร่ระบาด -
กองลูกเสือวิสามัญ นักศึกษา    2.กิจกรรม Day Camp ของโรคโควิท-19
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี    3.กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

และพิธีเข้าประจํากองลูกเสือวิสามัญ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 58

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
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ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     42.ประเมินมาตรฐาน งานกิจกรรมนักเรียน ตค. 62 -    1.ประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพ - - - 20,000 - -
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง นักศึกษา มค. 63 ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด
ประเทศไทย    2.ประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัด

     43.ตรวจสุขภาพนักเรียน งานสวัสดิการนักเรียน 26 สค. 63    1.ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา - - - 1,000 - -
นักศึกษา นักศึกษา

     44.อาหารปลอดภัยใส่ใจ งานสวัสดิการนักเรียน ตค. 62 -    1.พัฒนาโรงอาหารให้ปลอดภัยจาก - - - 18,300 - -
สุขภาพ นักศึกษา กย. 63 การแพร่ระบาดของโรคโควิท-19

     45.ป้องกันและแก้ไขปัญหา งานปกครอง 13 สค. 63    1.อบรมโดยวิทยากรภายนอก - - - 3,000 - -
ยาเสพติด ทะเลาะวิวาทและ    2.ตรวจปัสสาวะนักเรียน นักศึกษา
การพนันในสถานศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 59

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     46.จัดทําสมุดนิเทศและ งานครูที่ปรึกษา 13 สค. 63    1.ได้สมุดนิเทศและอบรมคุณธรรม - - - 490 - -
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา (Home Room) 

นักศึกษา (Home Room) จํานวน 25 เล่ม

     47.เยี่ยมบ้านผู้เรียน งานครูที่ปรึกษา มิย. - กย. 63    1.ปฏิบัติการเยี่ยมบ้านแผนกวิชา 3,000 - - - - -
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 11 คน และ
แผนกวิชาการบัญชี จํานวน 11 คน  
รวมเป็น 22 คน

     48.จัดทําแฟ้มสะสมงาน งานครูที่ปรึกษา มิย. - กย. 63    1.ได้แฟ้มสะสมงานนักเรียน นักศึกษา - - - 1,800 - -
ของนักเรียนนักศึกษา  จํานวน 200 ชุด

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 60

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     49.อาชีวอาสา งานโครงการพิเศษและ ธค. 62 -    1.บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ - - - - - - งปม.
การบริการชุมชน กย. 63 รถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชนในช่วง โครงการ

เทศกาลปีใหม่ 150,000

   2.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เสริมสร้างประสบการณ์จริงในวิชาชีพ 
สาขาช่างยนต์
   3.นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาทํางาน
เป็นทีม มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ์และ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
   4.ป้องกันอุบัติเหตุ ลดความสุญเสียชีวิต

     50.การพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับเด็ก งานโครงการพิเศษและ มค. - กย. 63 - - - - -    1.เนื่องจากสภาวะโรค -
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้ การบริการชุมชน โควิท-19 ระบาดทําให้
โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ โครงการต้องชะลอออกไป

ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 61

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     51.สนับสนุนการขับเคลื่อน งานโครงการพิเศษและ พค. - มิย. 63 - - - - -    1.เนื่องจากสภาวะโรค -
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทอลชุมชน การบริการชุมชน โควิท-19 ระบาดทําให้
Fix it Center ในศูนย์ โครงการต้องชะลอออกไป

การเรียนรู้ ICT ชุมชน

     52.ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน งานโครงการพิเศษและ มีค. - สค. 63    1.ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ - - - - - - งปม.
(Fix it Center) การบริการชุมชน และเครื่องมือทางการเกษตร 320 ชิ้น โครงการ

   2.จัดอบรมหลักสูตรการทําขนมไทย 500,000

มีผู้เข้ารับการอบรม 30 คน
   3.จัดอบรมหลักสูตรการทําหน้ากาก
อนามัยและเจลล้างมือ มีผู้เข้ารับการอบรม 30 คน

     53.คู่มือนักเรียนนักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและ ตค. 62 -    1.แจกคู่มือนักเรียนนักศึกษาใหม่ - - - - - -
การจัดหางาน กค. 63 ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนใหม่ครบ 100%

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 62

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     54.ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา งานแนะแนวอาชีพและ ตค. 62 -    1.ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา - 2,000 - - - -
การจัดหางาน กย. 63 ปีการศึกษา 2562 ครบ 100%

     55.ประชุมผู้ปกครองและ งานแนะแนวอาชีพและ ตค. 62 -      1.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา - - - 3,000 - -
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ การจัดหางาน กค. 63 ปีการศึกษา 2563 ครบ 100%
ประจําปีการศึกษา 2563    2.ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 ครบ 100%

     56.ปฐมนิเทศนักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและ ตค. 62 -    1.ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น 3,000 - - - - -
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การจัดหางาน มิย. 63  ครบ 100%

     57.สู่โลกกว้าง-ทางการศึกษา งานแนะแนวอาชีพและ ตค. 62 -    1.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ - - - 4,000 - -
ใหม่ (Goodbye Senior) การจัดหางาน พค. 63

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 63

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     58.แนะแนวเชิงรุก งานแนะแนวอาชีพและ ตค. 62 -    1.ออกแนะแนวเชิงรุกครบ 100% 30,000 - - - - -
การจัดหางาน กย. 63

     59.เปิดบ้านวิชาการ งานแนะแนวอาชีพและ ตค. 62 -    1.ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากติดช่วง - - - - - -
 (Open House) การจัดหางาน กค. 63 การระบาดของไวรัส Covid-19

     60.จัดอบรม 108 อาชีพ งานโครงการพิเศษและ 1-12 ธค. 62    1.จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเรียนการสอน 20,600 - - - - -
และแนะแนวการศึกษาใน การบริการชุมชน วิชาชีพระยะสั้น, ปวช, ปวส3 12 วัน
งานทุ่งศรีเมืองประจําปี 2562    2.จัดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

จํานวน 10 หลักสูตร
   3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

จํานวน 120 คน

     61.เอกสารแนะแนวการศึกษา งานแนะแนวอาชีพและ มค. - กย. 63    1.ทําเอกสารและออกบูธแนะแนว - - - - - - งปม.
ต่อของผู้พิการ การจัดหางาน การศึกษาต่อของผู้พิการ โครงการ

29,000

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 64

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     62.อนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตค. 62 - - - - - -    1.ไม่มีงบตามโครงการ -
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ กย. 63 จึงไม่ได้ดําเนินการใด ๆ

     63.จัดการศึกษาเรียนร่วม งานพัฒนาหลักสูตร ตค. 62 -    1.แต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษา 2,000 - - - - -
อาชีวศึกษากับมัธยมตอนปลาย การเรียนการสอน กย. 63 ทุกสาขา ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง
(ทวิศึกษา)    2.จัดทําตารางเรียน ตารางสอน

   3.ดําเนินการจัดการเรียนการสอน

     64.รณรงค์ป้องกันและ งานโครงการพิเศษและ 29 กย. 63    1.นักศึกษาเข้ารับการอบรมการป้องกัน - - - - - - งปม.
ลดอุบัติเหตุทางถนนภายใน การบริการชุมชน การลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 163 คน บ.เอพี 
สถานศึกษา ฮอนด้า จํากัด

     65.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งานพัฒนาหลักสูตร ตค. 62 -    1.แต่งตั้งคณะกรรมการ บันทึกข้อตกลง 31,020 - - - - -
ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี การเรียนการสอน กย. 63 ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ กับโรงเรียนเครือข่าย

กับโรงเรียนเครือข่าย    2.ประชุม/ประสานงานเชิญโรงเรียนเครือข่าย

   3.จัดทําบันทึกความร่วมมือ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 65

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     66.ซ่อมแซมหลังคาอาคาร งานอาคารสถานที่ ตค. 62 -    1.ได้หลังคาอาคารโดมอเนกประสงค์ 174,747 - - - - -
โดมอเนกประสงค์ กย. 63 ที่เรียบร้อยสวยงาม 1 หน่วย

     67.สถานศึกษาเฉพาะทาง งานโครงการพิเศษและ พค. - กค. 63    1.โครงการพัฒนาเรือนนอน ที่พักอาศัย - - - - - - งปม.
(ทางการได้ยิน) การบริการชุมชน นักเรียน นักศึกษา โครงการ

500,000

     68.จัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนา งานสื่อการเรียนการสอน มิย. - กย. 63    1.จัดทําคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามโครงการ - 300,000 - -    1.ครูผู้สอนยังขาดทักษะ    1.แนะนําแหล่งข้อมูล

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์    2.ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์โครงการ ในการใช้สื่อการสอน และให้คําปรึกษาในการ

ตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ ออนไลน์ ใช้สื่อการสอนออนไลน์
   3.อบรมครูผู้สอนให้สามารถได้สื่อ
การสอนออนไลน์ได้

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 66

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     69.จัดหาวัสดุเพื่อพัฒนา งานสื่อการเรียนการสอน มิย. - กย. 63    1.ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่าย - - - -    1.ครูผู้สอนยังขาดทักษะ    1.แนะนําให้คําปรึกษา งปม.
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ งบประมาณประจําปี 2563 ในการใช้สื่อการสอน ในการใช้สื่อการสอน โครงการ

   2.เสนอขออนุมัติโครงการ ออนไลน์ แบบออนไลน์ 202,000

   3.ดําเนินการจัดหาวัสดุโครงการตาม
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
   4.อบรมครูผู้สอนให้สามารถใช้สื่อ
การสอนออนไลน์ได้

     70.ซ่อมแซมด้านข้างอาคาร งานอาคารสถานที่ มค. - กย. 63 - - - - - - - งปม.

โดมอเนกประสงค์ โครงการ

35,000

     71.จัดหาวัสดุเพื่อจัดทํา งานโครงการพิเศษและ 20 กค. -    1.หุ่นยนต์แขนกลช่วยประกอบอาหาร - - - - - - งปม.
นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ท้องถิ่น การบริการชุมชน 30 สค. 63 1 ชิ้น มอบเทศบาลหนองสําโรง โครงการ

   2.อบรมการประกอบอาหาร จํานวน 400,000

ผู้เข้าอบรม 30 คน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 67

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     72.จัดหาวัสดุเพื่อเตรียม นายกฤษฎา   เสนาเจริญ มิย. - สค. 63    1.จัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุซ่อมแซม - - - - - - งปม.
ความพร้อมออกให้บริการศูนย์ โครงการ

ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 99,640

     73.จัดทําบัตรประจําตัว งานทะเบียน มค. - กย. 63    1.จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน - 15100 - - - -
นักเรียนนักศึกษา ปี 2563 นักศึกษา ปี 2563

     74.ยกระดับศักยภาพและ งานพัฒนาหลักสูตร มีค. - กย. 63    1.จัดอบรม 6 กลุ่ม - - - - - - งปม.
พัฒนาทักษะวิชาชีพกําลังคน การเรียนการสอน โครงการ

(Re-Skills Up-Skills New-Skills) 600,000

     75.ศึกษาดูงานในสถาน งานศูนย์บ่มเพาะ สค. 63    1.ศึกษาดูงาน 3 แห่ง ณ จังหวัดเลย - - - - - - งปม.
ประกอบการหรือสถานศึกษา ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โครงการ

17,000

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 68
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ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     76.นิเทศผู้เรียนฝึกงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กค. - กย. 63    1.จัดส่งครูฝึกในสถานประกอบการ - - - - - - งปม.
และฝึกอาชีพฯ เข้าอบรม จํานวน 2 คน โครงการ

   2.นิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัท CP Ram 32,800
จํานวน 1 ครั้ง
   3.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และ
วัสดุสํานักงาน

     77.การประชุม ติดตาม งานศูนย์บ่มเพาะ สค. 63    1.จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม - - - - - - งปม.
ประเมินผลศูนย์บ่มเพาะฯ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อศจ.

อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 25,000
   2.ประเมินผลการดําเนินงานศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการ จํานวน 9 วิทยาลัย

     78.พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน งานครูที่ปรึกษา 15-16 สค. 63    1.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ - - - - - - งปม.

เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันฯ ครูผู้สอนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันฯ อศจ.
19,000

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 69

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   79.ทัศนศึกษาดูงานบุคลากร งานบุคลากร 15-16 สค. 63 - - - - - - -

     80.ต่อเติมพัฒนา งานศูนย์บ่มเพาะ กย. 63    1.ต่อเติมร้าน UPtech Coffee Zone - - - - - - งปม.
ศูนย์บ่มเพาะฯ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  (ธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะฯ) และ โครงการ

ร้าน Flower Fresh 125,000

   2.พัฒนาต่อเติมสํานักงานศูนย์บ่มเพาะฯ

     81.พัฒนาศักยภาพกําลังคน งานบุคลากร 24 กย. 63    1.โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังคน - 7,600 - - - -
ด้านอาชีวศึกษา ด้านอาชีวศึกษา

     82.อบรมเพื่อนใจวัยใส งานโครงการพิเศษและ 17-18 กย. 63    1.อบรมโครงการเพื่อนใจวัยใสเพื่อ - - - - - - งปม.
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การบริการชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ โครงการ

การตั้งครรภ์ในวัยเรียน ในวัยเรียน 600,000

   2.นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรม 
จํานวน 560 คน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 70

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

     83.รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย งานโครงการพิเศษและ 29 กย. 63    1.นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมขับขี่ - - - - - - งปม.
ในสถานศึกษา การบริการชุมชน ปลอดภัย จํานวน 163 คน บ.ฮอนด้า

   2.นักศึกษาผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัย จํากัด
จํานวน 163 คน 25,000

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 71

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
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