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

ประสบการณ์ 
8. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 

 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
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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 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
ผลสัมฤทธ์ิของงานจนเกิดคุณลักษณะเช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จในอาชีพได้ 

 

 
 
  

 

ปรัชญาสถานศึกษา 
 

ทําเปน็ทําเปน็ทําเปน็      ประกอบอาชีพได้ประกอบอาชีพได้ประกอบอาชีพได้   
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  ในปีงบประมาณ   2562  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. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในระบบเทียบโอนประสบการณ์    
เปิดสอน  3  สาขางาน คือ  1) สาขางานไฟฟ้ากําลัง  2) สาขางานการบัญชี   3) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
   5.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  พ.ศ. 2533, 2540, 2555, 2558 (หลักสูตรหลากหลาย)               
เปิดสอนประมาณ  136  รายวิชาใน  17  แผนกวิชา 
   6.  หลักสูตรพิเศษตามโครงการต่าง ๆ คือ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่นักเรียน
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน,  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ผู้ต้องขังเรือนจํากลางอุดรธานี, 
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน,  โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา, โครงการพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ, โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
(Fix it center), โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงานสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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ฝ่ายบริหาร 



 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ปวช. (ปกติ)

1 สาขางานยานยนต์ 70 56 98 71 168 127
2 สาขางานไฟฟ้ากําลัง 18 18 52 26 70 44
3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 40 22 46 28
4 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 42 32 68 33 110 65
5 สาขางานการบัญชี 81 70 101 68 182 138

รวม ปวช. (ปกติ) 217 182 359 220 576 402

ปวช. (ทวิศึกษา)
1 สาขางานยานยนต์ 67 67 78 83 145 150
2 สาขางานเคร่ืองมือกล 24 24 33 13 57 37
3 สาขางานผลิตภัณฑ์ 8 8 0 0 8 8
4 สาขางานไฟฟ้ากําลัง 49 48 56 73 105 121
5 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 35 34 31 46 66 80
6 สาขางานการบัญชี 60 60 69 79 129 139

รวม ปวช. (ทวิศึกษา) 243 241 267 294 510 535
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บัญชีแสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ปีงบประมาณ   2562

แผนกวิชา/สาขางาน
ภาคเรียนท่ี
2/2561

ภาคเรียนท่ี 
หมายเหตุ1/2562 รวมท่ี

937รวมทั้งสิ้น 460 423 626 514 1,086



 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ปวส. (ทวิภาคี)

1 สาขางานเทคนิคยานยนต์  31 27 31 24 62 51
2 สาขางานไฟฟ้ากําลัง 0 4 0 17 0 21
3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 21 18 32 10 53 28
4 สาขางานการบัญชี 36 34 37 34 73 68
5 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 26 20 34 22 60 42

รวม ปวส. (ทวิภาคี) 114 103 134 107 248 210

ปวส. (เทียบโอนความรู้ฯ)
1 สาขางานไฟฟ้ากําลัง 11 11 0 0 11 11
2 สาขางานการบัญชี 19 19 0 0 19 19
3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 9 0 0 9 9

รวม ปวส. (เทียบโอนความรู้ฯ) 39 39 0 0 39 39

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
ปีงบประมาณ   2562

ท่ี แผนกวิชา/สาขางาน
ภาคเรียนท่ี ภาคเรียนท่ี 

หมายเหตุ2/2561

รวมทั้งสิ้น 153 142 134 107

รวม

287 249

1/2562
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บัญชีแสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษา



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างยนต์ 60 57 0 0 209 75 120 0 389 132
แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ 45 44 0 0 110 12 68 18 223 74
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 40 43 32 31 202 15 83 0 357 89
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 250 229 20 19 215 69 90 34 575 351
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 45 37 20 12 135 114 80 88 280 251

ประเภทวิชาคหกรรม
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 381 281 280 155 275 163 350 182 1,286 781
แผนกวิชาเสริมสวย - ตัดผม 575 488 695 500 910 669 664 189 2,844 1,846
แผนกวิชาอาหาร - ขนม 220 157 295 270 481 237 296 63 1,292 727

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
แผนกวิชาบัญชี - พิมพ์ดีด 198 169 185 137 168 119 235 117 786 542
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 80 78 0 0 142 20 0 0 222 98
แผนกวิชาภาษาอังฤษเพ่ืออาชีพ 80 66 80 56 125 83 50 36 335 241
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 60 52 0 0 80 0 0 0 140 52

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์ 245 171 155 61 580 145 227 20 1,207 397
แผนกวิชาดนตรี 130 78 95 58 130 78 110 49 465 263
แผนกวิชาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 33 31 0 0 90 30 50 60 173 121
แผนกวิชาช่างศิลป์และเขียนแบบโฆษณา 20 29 0 0 60 0 50 0 130 29
แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย 30 60 0 0 55 61 70 31 155 152

รวมท้ังสิ้น 2,492 2,070 1,857 1,299 3,967 1,890 2,543 887 10,859 6,146

                                                         รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 23

รวมท้ังสิ้น(คน)ปีการศึกษา 2562
124/1 124/2

บัญชีแสดงการเปรียบเทียบ
จํานวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (225 ชั่วโมง)  และหลักสูตรหลากหลาย

ปีงบประมาณ   2562

ประเภท/สาขาวิชา

ภาคเรียนท่ี 2
ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนท่ี 1

125/1 125/2



รวม
124/1 124/2 125/1 125/2 ท้ังสิ้น

หลักสูตร 6 ชั่วโมง
1 กําจัดขน (แว๊กซ์) 0 12 19 0 31
2 นวดคลายเครียด 20 0 0 0 20

หลักสูตร 12 ชั่วโมง
3 การเปลี่ยนสีผม ทําไฮไลท์ 0 35 38 0 73
4 ยืดผมรีบอร์นดิ้ง 0 23 38 0 61
5 ต่อขนตา 0 24 21 15 60
6 การนวดผ่อนคลาย 0 0 10 0 10
7 นวดศีรษะคลายเครียด 25 จุด 0 0 24 13 37
8 นวดคลายเครียดและประคบสมุนไพร 0 0 13 0 13

หลักสูตร 15 ชั่วโมง
9 การเพ้นท์เล็บ 36 11 69 0 116
10 ขนมไทยยอดนิยม 0 0 27 0 27
11 งานประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม 0 0 46 0 46
12 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 69 19 13 0 101
13 ติ่มซํา 0 41 0 0 41
14 สเต็กเพ่ือการค้า 0 25 0 0 25

หลักสูตร 18 ชั่วโมง
15 ชุดกันเป้ือน 13 0 0 0 13
16 งานซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนรูปทรงเสื้อผ้า 13 10 28 0 51
17 ออกแบบทรงผม 0 33 0 25 58

หลักสูตร 30 ชั่วโมง
18 จัดดอกไม้งานมงคลสมรส 69 17 15 0 101
19 จัดดอกไม้งานศพ 0 7 15 0 22
20 จัดพานพุ่ม 11 7 9 0 27
21 งานประดิษฐ์ของชําร่วย 11 0 0 0 11
22 งานปักและประดิษฐ์ของใช้เบ้ืองต้น 0 0 0 13 13
23 งานประดิษฐ์จากลูกปัดเบ้ืองต้น 0 0 14 0 14
24 งานประดิษฐ์เครื่องแขวนเล็ก 0 0 10 0 10
25 งานประดิษฐ์เครื่องแขวนใหญ่ 0 0 10 0 10
26 จัดช่อดอกไม้แสดงความยินดี 0 0 15 0 15
27 ผ้าถุงสําเร็จ 25 40 20 0 85
28 กางเกงแม้ว 0 0 0 31 31
29 ศิลปะการตกแต่งเสื้อด้วยมือ 10 0 11 0 21
30 เสื้อลูกไม้ 25 35 19 0 79
31 พายพัฟเพสตรี้ 0 0 40 0 40
32 ขนมเป๊ียะ 0 0 37 0 37

ภาคเรียนท่ี 1/2562ท่ี รายวิชา

                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 24
รายละเอียดแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ปีงบประมาณ  2562

ภาคเรียนท่ี 2/2561



รวม
124/1 124/2 125/1 125/2 ท้ังสิ้น

หลักสูตร 30 ชั่วโมง (ต่อ)
33 เค้ก 0 0 44 0 44
34 ขนมปัง 0 41 0 0 41
35 โภชนาการสําหรับผู้สูงอายุ 0 52 0 0 52
36 อาหารไทยยอดนิยม 0 28 0 0 28
37 โจงกระเบนสําเร็จรูป 0 51 0 0 51
38 งานเช่ือมไฟฟ้าเบ้ืองต้น 0 0 0 18 18
39 งานซ่อมวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 0 0 15 0 15
40 บุคลิกภาพสําหรับงานบริการ 35 0 0 0 35
41 ตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟช่ัน 0 0 0 30 30
42 บาร์เบอร์ซาลอนเบ้ืองต้น 0 0 0 20 20
43 ต่อเล็บอะคริลิคและการเพ้นท์เล็บ 0 10 13 0 23
44 เกล้าผม - ถักเปีย 11 22 24 0 57
45 เขียวคิ้วถาวรสามมิติหกมิติ 0 0 18 7 25
46 สระผม-เซทผม 18 33 40 6 97
47 แต่งหน้า Basic 65 68 82 0 215
48 นวดแก้อาการเบ้ืองต้น 1 20 0 0 0 20
49 นวดแก้อาการเบ้ืองต้น 2 20 0 0 0 20
50 พิมพ์ดีดอังกฤษ 21 18 0 0 39
51 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการท่ัวไป 0 46 41 0 87

หลักสูตร 42 ชั่วโมง
52 พิมพ์ดีดไทย 129 119 99 117 464

หลักสูตร 45 ชั่วโมง
53 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเบ้ืองต้น 135 0 0 0 135
54 งานอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 75 0 37 0 112
55 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 46 0 0 0 46
56 งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 22 31 0 0 53
57 งานซ่อมจักรยานยนต์เบ้ืองต้น 22 0 0 0 22
58 งานบริการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเบ้ืองต้น 35 0 0 0 35
59 งานเช่ือมไฟฟ้าเบ้ืองต้น Simulation 44 0 21 0 65
60 งานเช่ือมเหล็กดัด 0 0 12 0 12
61 งานซ่อมลําโพง 0 0 16 0 16
62 ขนมไทยและเครื่องดื่ม 21 0 45 0 66
63 อาหารญี่ปุ่น 0 41 0 0 41
64 งานประดิษฐ์จากลูกปัด 19 0 31 0 50
65 การเปลี่ยนสีผมสไตล์แฟช่ัน 18 0 0 6 24
66 การเกล้าผม - ถักเปีย 49 0 43 0 92
67 ซอยผมชายฟรีสไตล์ 25 73 76 0 174
68 ซอยผมหญิงฟรีสไตล์ 0 14 0 8 22
69 ซอยผม-ดัดผมฟรีสไตล์ 19 0 23 24 66

                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 25

ท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี 2/2561 ภาคเรียนท่ี 1/2562



รวม
124/1 124/2 125/1 125/2 ท้ังสิ้น

หลักสูตร 45 ชั่วโมง (ต่อ)
70 ซอยผม - ดัดผมฟรีสไตล์ 0 23 0 0 23
71 ตัดผมซาลอนเบ้ืองต้น 72 73 150 0 295
72 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเบ้ืองต้น 19 0 21 0 40
73 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ 39 0 0 0 39
74 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปออกแบบนําเสนองาน 39 0 20 0 59
75 พิมพ์ดีดไทย 19 0 20 0 39
76 ศิลปะการตกแต่งของใช้จากผ้า 20 0 0 0 20
77 ของชําร่วยและของท่ีระลึกจากผ้า 38 0 0 0 38
78 งานประดิษฐ์ของชําร่วยจากวัสดุเหลือใช้ 33 0 0 0 33
79 งานออกแบบเสื้อผ้าเบ้ืองต้น 21 0 0 0 21

หลักสูตร 48 ชั่วโมง
80 วาดภาพคนเหมือนด้วยเทคนิคดินสอ 29 0 0 0 29
81 กระเป๋าธนบัตรมีลาย 31 0 0 0 31

หลักสูตร 60 ชั่วโมง
82 งานดัดแปลงเสื้อผ้ายีนส์ 0 0 11 32 43
83 หัตถกรรมเครื่องหนัง 0 0 0 31 31
84 งานซ่อมเครื่อง Tablet 19 0 22 0 41
85 งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า 0 0 0 32 32
86 สนทนาภาษาอังกฤษสําหรับผู้เริ่มเรียน 9 0 42 0 51
87 นวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ 0 0 0 9 9

หลักสูตร 75 ชั่วโมง
88 งานถนอมอาหาร 0 0 0 23 23
89 ขนมอบยอดนิยม 0 0 15 0 15
90 แต่งหน้าเค้ก 29 0 0 0 29
91 อาหารไทย 4 ภาค 0 0 0 40 40
92 อาหารจานเดียว 38 0 29 0 67
93 คุกก้ีและเค้ก 38 0 0 0 38
94 อาหารไทยชาววัง 31 0 0 0 31
95 ขนมอบยอดนิยม 0 21 0 0 21
96 กางเกงสตรีสมัยนิยม 1 0 9 0 0 9
97 กระโปรงเบ้ืองต้น 9 10 28 29 76
98 กระโปรงสมัยนิยม 29 0 0 37 66
99 เสื้อเบ้ืองต้น 28 0 0 28 56
100 เสื้อสมัยนิยม 1 28 0 0 0 28
101 ออกแบบเสื้อผ้าแฟช่ัน 11 0 0 0 11
102 ชุดติดกัน 0 0 25 0 25
103 แต่งเล็บ เพ้นท์เล็ก 8 0 0 0 8
104 การเปลี่ยนสีผม 10 0 0 0 10
105 การซอยผม - ตัดผม 1 20 22 0 0 42

ท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี 2/2561 ภาคเรียนท่ี 1/2562
                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 26



รวม
124/1 124/2 125/1 125/2 ท้ังสิ้น

หลักสูตร 75 ชั่วโมง (ต่อ)
106 ตัดผมชายระดับ 1 51 0 0 0 51
107 ตัดผมชายระดับ 2 51 0 0 0 51
108 ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม 0 24 0 0 24
109 เทคนิคการซอยผม 0 0 15 0 15
110 ลีลาศ 36 36 34 18 124
111 จัดดอกไม้แบบสากลเชิงธุรกิจ 11 0 0 0 11
112 งานบายศรีใบตอง 0 0 13 0 13
113 งานบายศรีโอกาสต่าง ๆ 0 11 0 0 11
114 งานปักและประดิษฐ์ของใช้ 11 0 0 0 11
115 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปงานกราฟิก Photoshop 0 0 0 44 44
116 งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี (CCTV and IP Camara) 0 0 0 17 17
117 งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0 0 0 17 17
118 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรปจัดพิมพ์เอกสาร Micorsoft word 0 0 0 44 44
119 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปออกแบบนําเสนองาน Microsoft PowerPoint 0 12 0 0 12
120 งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 46 0 46
121 งานติดตั้งระบบเครื่องเสียง 20 0 0 0 20
122 งานซ่อมเครื่องขยายเสียง 20 0 0 0 20
123 ระบบเครื่องยนต์ 0 0 25 0 25
124 ระบบส่งกําลังรถยนต์ 0 0 25 0 25
125 ระบบเครื่องล่างรถยนต์ 0 0 25 0 25

หลักสูตร 90 ชั่วโมง
126 ขนมไทย 0 21 0 0 21
127 งานกระเป๋าหนังสตรี 0 0 30 29 59
128 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและธุรกิจ ระดับ 1 0 10 0 0 10
129 ร้องเล่นให้เป็นเพลง 0 22 23 0 45
130 งานพ้ืนฐานระบบเสียงและระบบภาพ 0 19 16 0 35

หลักสูตร 150 ชั่วโมง
131 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ระดับต้น) 0 0 0 36 36
132 ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด 23 0 0 31 54
133 การตัดผมชาย 0 0 0 48 48
134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ระดับกลาง) 11 0 0 0 11
135 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปพัฒนาเว็บเพจ Dreamweaver 18 0 0 0 18
136 นวดไทยเพ่ือสุขภาพ 0 0 14 9 23

2,070 1,299 1,890 887 6,146รวม

                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 27

ท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี 2/2561 ภาคเรียนท่ี 1/2562



1.  ข้าราชการครู จํานวน    41    อัตรา
2.  ข้าราชการพลเรือน จํานวน     1    อัตรา
3.  ลูกจ้างประจํา จํานวน     4    อัตรา
4.  พนักงานราชการ จํานวน     3     อัตรา
5.  ครูจ้างสอน จํานวน    13     อัตรา
6.  ลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน    24 อัตรา

รวมทั้งสิ้น              86 อัตรา

                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 28

อัตรากําลัง
ประจําปีงบประมาณ  2562



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

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

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

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

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

11 นางวารุณี   สมศรีโย คบ.คหกรรมศาสตร์ ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป
12 นายณรงค์   จันทรา บธ.ม.การจัดการเชิงกลยุทธ์ ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง,งานแนะแนว,งานวิจัย

13 นายวิกิต   เกิดแสง คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูชํานาญการ 2 หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์,งานวิจัย,
งานพัสดุ, งานแนะแนวฯ

14 นางวราภรณ์   ประทุมโฉม ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนฯ, หัวหน้าแผนกหัตถเวขกรรมไทย

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

ข้าราชการครู

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
รายละเอียดอัตรากําลังข้าราชการครูและลูกจ้าง

ปีงบประมาณ 2562

วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด ทําหน้าท่ีตําแหน่งช่ือ - สกุล

                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 29

คศ.



ลําดับ

ท่ี
16 นายสมนึก   อุ่นแก้ว ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และ ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหน้าแผนกวิชาดนตรี,

เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานทะเบียน,งานแนะแนว
17 นางสุวารี   ติยารัชกุล บธ.บ.การจัดการท่ัวไป ครูชํานาญการ 2 หัวหน้าแผนกวิชาบัญชีและพิมพ์ดีด,

งานครูท่ีปรึกษา, งานวิจัยฯ,
งานปกครอง,งานแนะแนว

18 นายอนนท์   บุญช่วยเหลือ คบ.หัตถกรรม ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหน้าแผนกวิชาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง,

งานโครงการพิเศษฯ,งานแนะแนว
19 นายเชิดศักดิ์   คําสุนันท์ คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาช่างยนต์

หัวหน้างางานการเงิน, งานความร่วมมือ, 

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

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

งานวิจัยฯ, งานปกครอง, งานแนะแนวฯ

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

หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา
24 นางอรุณพร   ชาญสุข คอม.การวิจัยและประเมินผล ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและขนม

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

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

เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานสื่อฯ
27 นายพิสิฐ โฮ่ลิ่ม คอ.บ.อุตสาหการ ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาเช่ือมโลหะ,

หัวหน้างานปกครอง
28 นางวารี   ฤทธิโยธี  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหน้าแผนกวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 30
รายละเอียดอัตรากําลังข้าราชการครูและลูกจ้าง

ปีงบประมาณ 2562

ตําแหน่ง ทําหน้าท่ีคศ.ช่ือ - สกุล วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด



ลําดับ

ท่ี
29 นายพรชัย   ศรีนาค กศ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาช่างยนต์
30 นางเกษร ครองยุทธ บธม.บริหารธุรกิจ ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาบัญชีและพิมพ์ดีด

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

หัวหน้างานความร่วมมือ, 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ, 
งานวิทยบริการและห้องสมุด,งานวัดผลฯ

32 นายจีระเดช สิงคลีประภา ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง, 
หัวหน้างานวิจัยฯ, งานอาคารฯ

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

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

35 นายกฤษฎา เสนาเจริญ ปทส.เช่ือมประสาน - - สอนแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ,
หัวหน้างานพัสดุ

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

37 นางสาวพัชรี บุญมี ค.อ.บ.คอมพิวเตอร์ - - สอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,

หัวหน้างานแนะแนว
38 นางพิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา ศศ.ม.คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
39 นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์ ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอกนิกส์,

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
40 นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย คอม.ไฟฟ้า ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
41 นายกิตติวัฒน์ โสมาศรี คม.บริหารการศึกษา - - สอนแผนกวิชาช่างยนต์

ช่ือ - สกุล วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด ตําแหน่ง คศ. ทําหน้าท่ี

ปีงบประมาณ 2562

                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 31

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
รายละเอียดอัตรากําลังข้าราชการครูและลูกจ้าง



ลําดับ

ท่ี

1 นางวิไลลักษณ์ สิงห์ป้ัน บธ.บ.การตลาด เจ้าพนักงานธุรการ - เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตรฯ

1 นายสุภาพ รามจะตุ ม.3 พนักงานขับรถ - พนักงานขับรถยนต์
2 นายสมศักดิ์ อรุณในเมือง ป.6 พนักงานขับรถ - นักการภารโรง
3 นายวาลี ปัญญาทอง ม.3 คนงาน - พนักงานขับรถยนต์
4 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

1 นางรื่นฤดี   ศรีปัญญา คบ.คหกรรมศาสตร์ ครูจ้างสอน - สอนศิลปประดิษฐ์
2 นางกงเหรียญ รัตนปัญญา คบ.คหกรรมศาสตร์ ครูจ้างสอน - สอนอาหาร
3 นายพงษ์ศักดิ์ ชาญณรงค์ ม.6 ครูจ้างสอน - หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม,

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

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

งานกิจกรรม, งานครูที่ปรึกษา, งานปกครอง, งานโครงการพิเศษฯ

8 นายโยธิน เรืองสมบัติ ปทส.ไฟฟ้า ครูจ้างสอน - สอนช่างไฟฟ้า, งานกิจกรรม,
งานแนะแนว, งานปกครอง, งานอาคาร

9 นายนัฐอนันต์ นิกร คอบ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครูจ้างสอน - สอนเทคโนโลยีสารสนเทศ,
งานประชาสัมพันธ์,งานสื่อฯ

ลูกจ้างประจํา

ข้าราชการพลเรือน

พนักงานราชการ

ตําแหน่ง

ปีงบประมาณ 2562

ครูจ้างสอน

วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด ทําหน้าท่ี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ช่ือ - สกุล

รายละเอียดอัตรากําลังข้าราชการครูและลูกจ้าง

คศ.

                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 32



ลําดับ

ท่ี

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

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

งานศูนย์ข้อมูลฯ,งานกิจกรรม,งานโครงการพิเศษฯ

12 นางวนิดา ใจซ่ือ ปวส.การตลาด ครูจ้างสอน - สอนเสริมสวย, งานโครงการพิเศษฯ
13 นายธีระพงษ์ หัสกัน ประกาศนียบัตรนักธรรมช้ันเอก ครูจ้างสอน - สอนตัดผมชาย

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.พรจิรา ชาญณรงค์ ปวส.คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ี - งานบุคลากร
10 นส.มนัสวี ข้อจักร์ บธ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าท่ี - งานพัสดุ
11 นส.มาลีรัตน์ ลุนนา บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ี - งานทะเบียน
12 นส.พราวนภา บุญนาง ปวส.การบัญชี เจ้าหน้าท่ี - งานการเงิน
13 นส.สุชาดา สีหาเสน บธ.บ.สื่อสารการตลาด เจ้าหน้าท่ี - งานโครงการพิเศษฯ, งานครูท่ีปรึกษา,

งานแนะแนวฯ, งานสวัสดิการฯ
14 นส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร เจ้าหน้าท่ี - งานพัสดุ
15 นส.มัลลิกา นาทองลาย บช.บ.การบัญชี เจ้าหน้าท่ี - งานวัดผลและประเมินผล
16 นส.นุสบา ริยะวงษ์ น.บ.นิติศาสตร์ เจ้าหน้าท่ี - งานการเงิน
17 นส.ยุธิดา บุตรธนู บช.บ.การบัญชี เจ้าหน้าท่ี - งานการบัญชี

ตําแหน่งช่ือ - สกุล

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ปีงบประมาณ 2562

ทําหน้าท่ี

ครูจ้างสอน (ต่อ)

วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด คศ.

รายละเอียดอัตรากําลังข้าราชการครูและลูกจ้าง
                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 33



ลําดับ

ท่ี
ลูกจ้างชั่วคราว (ต่อ)

18 นส.ปาจารีย์ ฤทธิโยธี บธ.บ.การจัดการท่ัวไป เจ้าหน้าท่ี - งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
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 2562

ช่ือ - สกุล วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด ตําแหน่ง คศ. ทําหน้าท่ี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 34
รายละเอียดอัตรากําลังข้าราชการครูและลูกจ้าง



งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

งบบุคลากร
1 เงินเดือน 20,877,180.00 20,877,180.00 0.00
2 เงินประจําตําแหน่ง 1,527,400.00 1,527,400.00 0.00
3 เงินวิทยฐานะ 2,034,900.00 2,034,900.00 0.00
4 ค่าจ้างประจํา 1,109,580.00 1,109,580.00 0.00
5 พนักงานราชการ 805,300.00 805,080.00 220.00
6 ค่าใช้สอยพนักงานราชการ 30,900.00 27,000.00 3,900.00

งบดําเนินงาน
7 ค่าตอบแทน 1,070,923.81 1,070,923.81 0.00
8 ค่าใช้สอย 1,314,974.20 1,314,974.20 0.00
9 ค่าวัสดุ 1,859,701.99 2,001,778.60 -142,076.61
10 ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00 1,357,923.39 142,076.61

งบลงทุน
11 ค่าครุภัณฑ์ 2,479,000.00 2,469,000.00 10,000.00
12 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 12,555,900.00 4,912,500.00 7,643,400.00

หมายเหต ุ:  *    1. ค่าวัสดุเบิกจ่ายจากค่าสาธารณูปโภค ในผลผลิตเดียวกัน
              **   2.  ค่าครุภัณฑ์ งปม.คงเหลือ 10,000.- สํานักงบประมาณได้ดึงเงินคืนทางระบบแล้ว
              ***  3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทางพัสดุได้ทําเร่ืองกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว

                                         รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 : 35
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

หมวดรายจ่าย คงเหลือ

7,657,520.00

ปีงบประมาณ  2562

47,165,760.00

ผลผลิตผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

ท่ี ผลการใช้จ่าย

รวมท้ังส้ิน 39,508,240.00

***

*

**



ปีงบประมาณ  2562
ผลผลิตผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

                               รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 : 36

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่าย
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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 172,000.00 172,000.00 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 594,000.00 591,772.00 2,228.00
8 ค่าอุปกรณ์การเรียน 136,620.00 82,110.00 54,510.00
9 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 254,700.00 182,700.00 72,000.00
10 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 282,150.00 273,150.00 9,000.00
11 ค่าจัดการเรียนการสอน 3,992,070.00 3,992,070.00 0.00
12 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน 90,300.00 89,600.00 700.00

สายอาชีพอาชีวศึกษา
งบรายจ่ายอ่ืน

13 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 30,000.00 30,000.00 0.00
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี
14 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600.00 189,600.00 0.00
15 โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่ 1,040,000.00 1,040,000.00 0.00

มาตรฐานนานาชาติ
16 โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ 230,000.00 230,000.00 0.00

ตามแนวพระราชดําริ
7,011,440.00 6,873,002.00 138,438.00

หมายเหต ุ:  *    1. ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

      

                                         รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 : 37

ท่ี หมวดรายจ่าย

                     และเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์สายอาชีพฯ สํานักงบประมาณได้ดึงเงินคืนทางระบบแล้ว

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

คงเหลือผลการใช้จ่าย

รวมท้ังส้ิน

ปีงบประมาณ  2562
ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

*
*

*

*

*
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ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีงบประมาณ  2562

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่าย
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งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ผลการใช้จ่าย



                                         รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 : 39

งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

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

งบดําเนินงาน
3 ค่าตอบแทน 463,500.00 463,500.00 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 โครงการป้องกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ 1,550,000.00 1,550,000.00 0.00

เยาวชนคนพันธุ์ R
10 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 150,000.00 150,000.00 0.00
11 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครู 117,600.00 117,600.00 0.00

ให้นักเรียน
12 โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่ 1,000,000.00 999,940.00 60.00

มาตรฐานนานาชาติ

ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

หมวดรายจ่าย คงเหลือ

ปีงบประมาณ  2562

ผลการใช้จ่ายท่ี

รวมท้ังส้ิน 3,281,100.00 3,281,040.00 60.00



กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่าย
ปีงบประมาณ  2562

ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
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งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ผลการใช้จ่าย
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งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

งบเงินอุดหนุน
1 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 45,000.00 45,000.00 0.00
2 เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน 10,000.00 10,000.00 0.00

ของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน
3 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 140,000.00 139,893.00 107.00

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

งบรายจ่ายอ่ืน
4 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 550,000.00 549,984.83 15.17

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)
5 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร 1,648,200.00 1,648,200.00 0.00

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
6 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ 21,000.00 21,000.00 0.00

ผู้เรียนอาชีวศึกษา
7 โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากร 500,000.00 500,000.00 0.00

วัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ
8 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 268,000.00 267,978.50 21.50

ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
9 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน 200,000.00 200,000.00 0.00

ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้
10 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา 38,500.00 38,500.00 0.00

ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน
11 โครงการจัดอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00
12 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 18,200.00 18,200.00 0.00

4,838,900.00

ปีงบประมาณ  2562
ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ

143.67รวมท้ังส้ิน

คงเหลือ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

4,838,756.33

ท่ี ช่ือโครงการ ผลการใช้จ่าย



กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่าย
ปีงบประมาณ  2562

ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ

                               รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 : 42
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งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ผลการใช้จ่าย



                                         รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 : 43

1 ค่าข้ึนทะเบียน
2 ค่าบํารุงการศึกษา
3 เบ็ดเตล็ดเงินบํารุงการศึกษา
4 รายได้จากการขายผลิตผล
5 ดอกเบี้ยรับ
6 เงินรับฝาก
7 รับเงินสนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

8 รับเงินสนับสนุนโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
9 รับเงินรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
10 รับเงินคืนจากบัญชีเงินรับฝาก

0.00

รายรับเงินรายได้

0.00

0.00
0.00

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ  2562

3,659,718.00

21,220.00

3,734,129.88

หมวดรายจ่าย

40,000.00
3,005.00

รวมท้ังส้ิน

186.88

10,000.00

ท่ี จํานวนเงิน



ปีงบประมาณ  2562

                               รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 : 44

แผนภูมิแสดงอัตราส่วนแยกตามประเภทของรายรับเงินรายได้

ค่าบํารุงการศึกษา
98.01%

เงินรับฝาก
0.01%

รับเงินสนับสนุน
โครงการศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน

0.57%

รับเงินสนับสนุน
โครงการอาชีวะต้าน

ยาเสพติด
0.27%

รับเงินรางวัล
สถานศึกษา
พระราชทาน

1.07%

รับเงินคืนจากบัญชีเงนิ
รับฝาก
0.08%

ค่าบํารุงการศึกษา
เงินรับฝาก
รับเงินสนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
รับเงินสนับสนุนโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
รับเงินรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
รับเงินคืนจากบัญชีเงินรับฝาก



                                         รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 : 45

งบบุคลากร
1 ค่าจ้างชั่วคราว

งบดําเนินงาน
2 ค่าตอบแทน
3 ค่าใช้สอย
4 ค่าวัสดุ
5 ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
6 ค่าครุภัณฑ์
7 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอ่ืน
8 รายจ่ายอ่ืน
9 ฝากผิดบัญชี 3,005.00

รวมท้ังส้ิน

0.00

0.00
0.00

0.00

624,720.00

ท่ี จํานวนเงิน

2,696,318.84

795,401.24
147,454.60

1,125,738.00

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ  2562

หมวดรายจ่าย

รายจ่ายเงินรายได้



แผนภูมิแสดงอัตราส่วนแยกตามประเภทของรายจ่ายเงินรายได้
ปีงบประมาณ  2562

                               รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 : 46

ค่าตอบแทน
41.75%

ค่าใช้สอย
29.50%

ค่าวัสดุ
5.47%

รายจ่ายอ่ืน
23.17%

ฝากผิดบัญชี
0.11%

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น ฝากผิดบัญชี



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

   1. การขับเคลื่อนเครือข่าย งานพัฒนาหลักสูตร ตค. 61 -    1.ประกาศจัดตั้งกลุ่ม PLC ในสถานศึกษา 5,000 - - - - -
ชุมชนวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา การเรียนการสอน กย. 62    2.บันทึกติดตามการจัดส่งข้อมูล PLC
ปีงบประมาณ 2562  ในสถานศึกษา

   2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ งานพัฒนาหลักสูตร พย. 61 -    1.เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 3,000 - - - - -
แบบฐานสมรรถนะ บูรณาการ การเรียนการสอน กย. 62    2.ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งงานหลักสูตรฯ
ประจําปีงบประมาณ 2562    3.ตรวจสอบแผนการเรียนรู้

   4.รายงานสรุปผล

   3. การจัดการศึกษาเรียนร่วม งานพัฒนาหลักสูตร พย. 61 -    1.เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 2,000 - - - - -
หลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษา การเรียนการสอน กย. 62    2.ประชุมวางแผน จัดแผนการเรียน 
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ตารางเรียน ตารางสอนร่วมกับเครือข่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562    3.นิเทศติดตาม

   4.สรุปรายงานผลดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 47

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



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

   4. การเปิดสอนหลักสูตร งานพัฒนาหลักสูตร พย. 61 -    1.เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 2,000 - - - - -
วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ การเรียนการสอน กย. 62    2.ประกาศรับสมัคร จัดตารางเรียน 
(วันเสาร์และอาทิตย์) ตารางสอน
ปีงบประมาณ 2562    3.จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

ส่งผลการเรียน
   4.สรุปรายงานผลโครงการ

   5.การใช้และพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนาหลักสูตร พย. 61 -    1.เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 2,000 - - - - -
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง การเรียนการสอน กย. 62    2.วางแผน ประชุม เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

กับความต้องการของ    3.จัดทําหลักสูตรฉบับร่าง และฉบับปรับปรุง

สถานประกอบการหรือ    4.รายงานสรุปผล ขออนุมัติหลักสูตร
ประชาคมอาเซียน ประจําปี 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 48

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



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

   6. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ งานพัฒนาหลักสูตร ตค. 61 -    1.เสนอโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการ 2,000 - - - - -
ประจําปี 2562 การเรียนการสอน กย. 62    2.ประชุมครู ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย

   3.จัดทําหลักสูตรฝึกอบรม ตารางสอนฝึกอบรม

   4.ประเมินผล รายงานสรุปผล

   7. การจัดการเรียนแบบ งานวัดผลและประเมินผล ตค. 61 -    1.นักศึกษาเข้าร่วมการประเมินเทียบโอน - 5,000 - - - -
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เมย. 62 ความรู้ 3 สาขางาน ได้แก่ ไฟฟ้ากําลัง 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบัญชี

   8. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผลและประเมินผล ตค. 61 -    1.ผู้สําเร็จการศึกษาผ่านการประเมิน - - - 2,000 - -
เมย. 62 มาตรฐานวิชาชีพทั้งหมด

   9.พัฒนาศักยภาพนักเรียน งานวัดผลและประเมินผล ตค. 61 -    1.ทบทวนเนื้อหาที่จะเข้ารับการทดสอบ - - - 1,000 - -
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม เมย. 62 V-Net ให้กับนักเรียน นักศึกษา

เข้ารับการทดสอบ V-net ทุกสาขางาน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 49

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



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

   10.สัปดาห์ภาษาอังกฤษ งานวิทยบริการและห้องสมุด ตค. - ธค. 61    1.กิจกรรมวาดภาพและจัดทํา - - - 2,000 - -

(English Week) (ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ) บัตรอวยพรภาษาอังกฤษ
   2.กิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการ
   3.กิจกรรมการแสดงเนื่องในเทศกาล
วันคริสต์มาส

   11.รักการอ่าน งานวิทยบริการและห้องสมุด ตค. 61 -    1.ยอดนักอ่าน - 1,000 - - - -

และหมวดวิชาภาษาไทย กค. 62    2.บรรณารักษ์ (รุ่นที่ 1)

   12.พิจารณาหนังสือตาม งานวิทยบริการและห้องสมุด ตค. 61 -    1.พิจารณาหนังสือเรียน - 3,000 - - - -

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย กค. 62    2.จัดซื้อหนังสือเรียน
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 50

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



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

   13. ผลิต พัฒนา เสริมสร้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีค. - พค. 62 - - - - -    1.งานอาชีวศึกษา    1.ยกเลิกโครงการ
คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ ระบบทวิภาคีไม่สามารถ ในแผนปฏิบัติราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการโครงการผลิตพัฒนาฯ ได้ ในปีงบประมาณต่อไป 

เนื่องจาก วิทยาลัยฯ เนื่องจากไม่มีความแน่นอน

ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สอศ. 
เพื่อดําเนินกิจกรรม
ดังกล่าวในปี งปม. 2562

   14. จัดส่งนักเรียนทวิศึกษา งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีค. - พค. 62    1.จัดส่งนักเรียนทวิศึกษา ระดับ ปวช.1 - - - 1,000 - -
ฝึกงานภาคฤดูร้อน และ ปวช.2 ฝึกงาน จํานวน 134 คน

   2.ได้รับความอนุเคราะห์จาก
สถานประกอบการและส่วนราชการ 
จํานวน 50 แห่ง รับนักเรียนเข้าฝึกงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 51

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

   15. จัดส่งนักเรียนฝึกงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีค. - กย. 62    1.ส่งนักเรียน ปวช.3 จํานวน 58 คน - - - 1,000    1.มีนักเรียนขอเปลี่ยน    1.ครูนิเทศควรออก
ในสถานประกอบการ ออกฝึกงานในสถานประกอบการ สถานที่ฝึกงาน จํานวน 4 คน เยี่ยมผู้เรียนอย่างสม่ํา

ภาคเรียนที่ 1/2562    2.มีนักเรียนพักการเรียน เสมอและรายงานปัญหา

   2.สถานประกอบการ จํานวน 24 แห่ง ระหว่างฝึกงาน จํานวน 2 คน อุปสรรคให้วิทยาลัยฯ 

ให้ความร่วมมือรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ทราบ

   16. จัดส่งนักศึกษาทวิภาคี งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตค. 61 -    1.ส่งนักศึกษาระดับ ปวส.1 จํานวน 43 คน - - - 1,000    1.นักศึกษา จํานวน 14 คน   1.ครูนิเทศควรนิเทศ
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ กย. 62  ออกฝึกงานในสถานประกอบการ ขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน ติดตามนักศึกษาใน

ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 ในภาคเรียนที่ 1/2562 สถานประกอบการอย่าง

   2.สถานประกอบการ จํานวน 24 แห่ง    2.นักศึกษาพักการเรียน สม่ําเสมอ
รับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2561 จํานวน 2 คน

   17. การจัดทําโครงงาน งานวัดผลและประเมินผล 16 ตค. 61 -    1.ได้โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนา - - - 10,000 - -
วิทยาศาสตร์ 30 กย. 62 ผลิตภัณฑ์น้ําพริกกล้วยสมุนไพร ระดับชั้น ปวส.

 ส่งเข้าแข่งขันในระดับ อศจ.อุดรธานี และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 52
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ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   18. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 มีค. -    1.คอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง - - - - - - งปม.
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 กย. 62 โครงการ

185,000

   19. ปรับปรุง-กั้นห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มค. - กย. 62 - - - - -    1.งบประมาณที่    2.ของบประมาณใหม่

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดสรรไม่เพียงพอ ในปีถัดไป

   20. จัดระเบียบห้องปฏิบัติ แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย ตค. - ธค. 61 - - - - -    1.ครูผู้สอนเข้ารักษาตัว -
หัตถเวชกรรมไทย ที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน

จึงไม่สามารถดําเนิน
โครงการฯ ได้

   21. ฝึกทักษะนอกสถานที่ แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย ตค. 61 -    1.ออกฝึกทักษะ ณ ร้านสปา ต.บ้านช้าง - - - - - -
เมย. 62 อ.เมือง จ.อุดรธานี

   2.ออกฝึกทักษะ ณ บ้านเลขที่ 12/8 
ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 53
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ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   22.พัฒนาเครื่องมือเพื่อ แผนกวิชาช่างเสริมสวย ธค. 61 -    1.ได้ขาตั้งหัวหุ่น 10 อัน ไว้ห้องเสริมสวย 10,000 - - - - -
การเรียนการสอน และตัดผม พค. 62

   23. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ งานวางแผนและงบประมาณ ตค. 61 -    1.รวบรวมข้อมูลและจัดทํารูปเล่ม 6,410 - - - - -
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มค. 62 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
และรายงานผลการดําเนินงาน พ.ศ. 2562 จํานวน 14 เล่ม
ตามแผนปฏิบัติราชการ    2.รวบรวมข้อมูลและจัดทํารูปเล่ม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ตามแผนฯ

ประจําปี 2561 จํานวน 9 เล่ม
   3.รวบรวมข้อมูลและจัดทํารูปเล่ม
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี 2561 จํานวน 9 เล่ม
   4.เผยแพร่ทางเว็บไซต์ และทําหนังสือ
เผยแพร่ไปยังวิทยาลัยต่าง ๆ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 54
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จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



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

   24 .พัฒนาครูในการจัดเก็บ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 7 ตค. 61    1.ฝึกอบรมให้ครูทุกคนกรอกข้อมูลใน 10,000 - - - - -
Logbook โปรแกรม L Teacher

   2.ครูทุกคนมี Log book ของตนเองทุกคน

   3.ฝึกอบรมการใช้งานระบบ MIS 
ของวิทยาลัยฯ
   4.ครูทุกคนสามารถใช้ระบบ MIS 
ของวิทยาลัยฯ ได้ทุกคน

   25. จัดหาครุภัณฑ์ตู้ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มค. - กย. 62    1.จัดหาครุภัณฑ์ตู้ RACK ขนาด 42U - 30,000 - - - -
RACK SERVER

   26. อาสาสมัครเกาหลีจาก งานความร่วมมือ ตค. 61 -    1. ได้รับการสนับสนุนอาสาสมัคร - - - - - -
องค์กรความร่วมมือ กย. 62 Dream Volunteer สาขาเบเกอรี่ จํานวน 2 คน

แห่งประเทศเกาหลี (KOICA)    2. ได้รับการสนับสนุนอาสาสมัคร KOV 

สาขาภาษาเกาหลี จํานวน 1 คน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 55
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ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   27. ระดมทรัพยากรใน งานความร่วมมือ ตค. 61 -    1.จัดการอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพ - - - 5,000 - -
การจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตร กย. 62 และการสื่อสารภายในองค์กร” ให้กับ
ปวช., ปวส. และหลักสูตร นักศึกษา ปวช., ปวส. จํานวน 3 ชั่วโมง
วิชาชีพระยะสั้น    2.เชิญวิทยากร จํานวน 1 คน

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

   28. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม ตค. 61 -    1.สิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ. จํานวน - - - - - - งปม.
ของคนรุ่นใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ กย. 62 14 ผลงาน /ระดับภาคฯ 4 ผลงาน โครงการ

   2.เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 91,000
ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. 
และระดับภาคฯ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 56
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ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   29. การประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพและ ตค. 61 -    1.จัดทําเครื่องมือในการเก็บรวบรวม 8,000 - - - - -
ภายในของวิทยาลัยสารพัดช่าง มาตรฐานการศึกษา มิย. 62 ข้อมูล 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน

อุดรธานี ประจําปีการศึกษา 2561    2.เก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษา และ
กรอกข้อมูลในระบบประกันออนไลน์
   3.จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง SAR ประจําปีการศึกษา 2561 
จํานวน 32 เล่ม แจกหัวหน้า
   4.รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
การประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ 

ประจําปีการศึกษา 2561

   30. อุดหนุนการหารายได้ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า สค. - กย. 62    1.จัดสรรงบประมาณให้กับนักเรียนที่ - - - - - - งปม.
ระหว่างเรียนของนักเรียน และประกอบธุรกิจ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ โครงการ

นักศึกษาที่ยากจน จํานวน 1 ธุรกิจ จากแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 10,000

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 57

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



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

   31. จัดหาชุดสูท งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา สค. 62    1.จัดหาชุดสูทให้คณะกรรมการ อวท. - - - 10,000 - -
คณะกรรมการ อวท.

   32. เสริมสร้างประชาธิปไตย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 5 กย. 62    1.การเลือกตั้งนายก อวท. ปีการศึกษา 2563 - - - 1,000 - -

   33. เลือกตั้งคณะกรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 28-30 สค. 62    1.การเลือกตั้งคณะกรรมการและ - - - 1,000 - -
ชมรมวิชาชีพ ประธานชมรมวิชาชีพแต่ละชมรม

   34. การประชุมทางวิชาการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 12 กย. 62    1.การประชุมองค์การระดับสถานศึกษา - - - 1,000 - -
องค์การวิชาชีพและการแข่งขัน 7 กพ.62 ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 และ 1/2562

ทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา

   35.การประชุมทางวิชาการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตค. - พย. 61    1.เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การ - - - 5,000 - -
องค์การวิชาชีพและการแข่งขัน วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะวิชาชีพระดับภาค

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 58
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ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย
ดําเนินการ ที่ดําเนินการแล้ว งปม. รายได้ อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   36. การประชุมทางวิชาการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 2-6 กพ. 62    1.คณะกรรมการ อวท. วิทยาลัยฯ - - - 5,000 - -
องค์การวิชาชีพและการแข่งขัน เข้าร่วมการประชุม ณ จ.สุราษฎร์ธานี
ทักษะวิชาชีพระดับชาติ

   37. อบรมเสริมสร้างภาวะผู้นํา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 5 กย. 62    1.อบรมหัวหน้าห้อง และ - - - 1,000 - -
คณะกรรมการ อวท.

   38. แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มิย. 62    1.การแข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือกตัวแทน - - - 20,000 - -
ระดับจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   39. แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 19-27 กค. 62    1.การแข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือกตัวแทน - - - 10,000 - -
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ

   40. แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา สค. 62 - - - - - - -
ระดับชาติ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 59

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



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

   41. สารพัดช่างเกมส์ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 26 ธค. 61    1.การแข่งขันกีฬาภายใน - - - 20,000 - -
(Uptech Games)

   42. ส่งเสริมสุขภาพ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 12 กย. 62    1.การจัดกิจกรรมนันทนาการ เช่น - - - 1,000 - -
และนันทนาการ ร้องเพลง จินตลีลาประกอบเพลง

   43. อบรมคุณธรรมจริยธรรม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 30-31 พค. 62    1.เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม - - - 20,000 - -
นักเรียนนักศึกษาใหม่

   44. อบรมเชิงปฏิบัติการครู- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 30-31 พค. 62    1.อบรมคุณธรรม จริยธรรม - - - 5,000 - -
นักเรียนแกนนําส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และธรรมมาภิบาล
ในสถานศึกษา

   45. การพัฒนาสถานศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 30-31 พค. 62    1.การจัดอบรมสถานศึกษาคุณธรรม - - - 5,000 - -
คุณธรรมอาชีวศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 60

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



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

   46. อบรมคุณธรรม จริยธรรม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 30-31 พค. 62    1.จัดอบรม เรื่อง การป้องกันการทุจริต - - - 2,000 - -
รู้เท่าทันการทุจริต

   47."ปลูกคนดี ช่อสะอาด งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 16 กค. 62    1.ถวายเทียนพรรษา 9 วัด - - - 1,000 - -
เริ่มที่ใจ"     2.จัดทําบันทึกความดี 

   48. ถวายเทียนพรรษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 15 กค. 62    1.นําคณะครู นักเรียน นักศึกษา - - - 2,000 - -
ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดทิพยรัฐนิมิตร

   49. วันแม่แห่งชาติ 12 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 9 สค. 62    1.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ - - - 2,000 - -
สิงหาคม ลงนามถวายพระพร

   50. เฉลิมพระชนมพรรษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 9 สค. 62    1.จัดพิธีลงนามถวายพระพร - - - 2,000 - -
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 61

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



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

   51. พิธีไหว้ครูและบวงสรวง งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 13 มิย. 62    1.จัดพิธีไหว้ครู - - - 15,000 - -
พระวิษณุ    2.จัดกิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุ

   52. สุนทรภู่รําลึก งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 27 มิย. 62    1.กิจกรรมประกวดวาดภาพ - - - 2,000 - -
   2.กิจกรรมประกวดแต่งกายในวรรณคดี

   3.กิจกรรมแข่งขันคัดลายมือ

   53.จิตอาสาปลูกป่าเฉลิม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 9 สค. 62    1.กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ - - - 1,000 - -
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

   54. จิตอาสาปลูกป่า งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 9 สค. 62    1.กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ - - - 1,000 - -
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 62

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



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

   55. ทดสอบมาตรฐานฝีมือ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 25 มค. -    1.ทดสอบความรู้ทางวิชาชีพ - - - 2,000 - -
ทางวิชาชีพ 10 กพ. 62 ทุกแผนกวิชา

   56. ทดสอบมาตรฐาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 31 มค. 62    1.ทดสอบความรู้ทาวคอมพิวเตอร์ - - - 1,000 - -
คอมพิวเตอร์ นักศึกษา ปวช.3 ทุกแผนกวิชา

   57. แข่งขันทักษะวิชาชีพ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 2-6 กย. 62    1.กิจกรรมแข่งขันทักษะของแต่ละ - - - 10,000 - -
แผนกวิชา

   58. ประกวดผลงานและ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มค. - กพ. 62 - - - - - - -
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา

   59. ประกวดโครงงานวิชาชีพ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 7 กพ. 62    1.นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 - - - 1,500 - -
(Project) ตามหลักสูตร ร่วมส่งโครงงานเข้าประกวด

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 63

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



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

   60. ประกวดโครงงาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 22 สค. 62    1.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ - - - 2,000 - -
วิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษา
จากของเหลือใช้

   61. ส่งเสริมและพัฒนา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 27 ธค. 62    1.กิจกรรมวันคริสต์มาส - - - 1,000 - -
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access)

   62. แข่งขันตอบปัญหา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 22 สค. 62    1.แต่ละแผนกวิชาส่งตัวแทนแข่งขัน - - - 2,000 - -
ทางวิชาการ ตอบปัญหาทางวิชาการ

   63. ส่งเสริมทักษะ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 27 ธค. 62    1.กิจกรรมวันคริสต์มาส - - - 2,000 - -
ภาษาต่างประเทศ

   64. ส่งเสริมทักษะภาษาไทย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 27 มิย. 62    1.กิจกรรมการตอบคําถาม, การคัดลายมือ, - - - 2,000 - -
การวาดภาพตัวละครในวรรณคดี

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 64

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



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

   65. พัฒนาผู้นําอาชีวศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 5 กย. 62    1.การอบรมนักศึกษา อวท., - - - 2,000 - -
ยุคไทยแลนด์ 4.0 หัวหน้าห้องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

   66. พัฒนาและแลกเปลี่ยน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พค. - กย. 62   1.การอบรมนักศึกษา อวท., - - - - - -
ความรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ หัวหน้าห้องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

ด้านอาชีวศึกษาจากต่างประเทศ

  67. เตรียมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 1 กค. 62    1.กิจกรรมประดับแถบ 2 สี - - - 3,000 - -

   68. Day camp งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 1 กค. 62    1.กิจกรรมฐานวิชาการ 5 ฐาน เช่น - - - 2,000 - -
ฐานเงื่อน, ฐานครัว, ฐานแผนที่เข็มทิศ 
และฐานระเบียบแถว

   69. ส่งเสริมการป้องกัน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 17 กย. 62    1.การอบรมเรื่อง “การต่อต้านการทุจริต” - - - 3,000 - -
การทุจริต ลูกเสือช่อสะอาด จาก สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจําจังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 65

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



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

   70. เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 10-12 มค. 62    1.เดินทางไกล - - - 20,000 - -
และพิธีเข้าประจํากองลูกเสือวิสามัญ    2.อยู่ค่ายพักแรม

   3.พิธีประดับแถบ 3 สี

   71. อบรมลูกเสือจราจร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา กค. 62 - - - - - - -

   72. ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา กค. 62 - - - - - - -
วิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

   73. งานชุมนุมลูกเสือและ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 1-5 มีค. 62    1.พี่เลี้ยงลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุม - - - 10,000 - -
เนตรนารีวิสามัญ สถานศึกษา ณ จ.มหาสารคาม
อาชีวศึกษาระดับชาติ

   74. จัดหาชุดลูกเสือ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา กย. 62    1. จัดหาชุดลูกเสือให้กับพี่เลี้ยงลูกเสือ - - - 16,000 - -

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 66

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



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

   75. เตรียมรับการประเมิน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 19 ตค. 62    1.เตรียมรับการประเมิน อวท. ระดับจังหวัด - - - 10,000 - -
หน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ    2.จัดทําเอกสารรูปเล่ม อวท. ระดับจังหวัด

 ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด    3.จัดสถานที่รับการประเมิน อวท. ระดับจังหวัด

   76. เตรียมรับการประเมิน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 31 ตค. 62    1.เตรียมรับการประเมิน อวท. ระดับกลุ่มจังหวัด - - - 10,000 - -
หน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ    2.จัดทําเล่มเอกสารโครงการ อวท.
 ในอนาคตแห่งประเทศไทย    3.จัดสถานที่รับการประเมิน อวท.
ระดับกลุ่มจังหวัด

   77. เตรียมรับการประเมิน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตค. - พย. 61    1.ประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพ - - - 7,000 - -
หน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย
 ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับภาค
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   78. เตรียมรับการประเมิน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา กพ. 62    1.คณะกรรมการ อวท. จัดเตรียม - - - 3,000 - -
หน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ เอกสารเข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐาน

 ในอนาคตแห่งประเทศไทย องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ระดับชาติ

  79. เยี่ยมบ้านผู้เรียน งานครูที่ปรึกษา 16 พค. -    1.ครูที่ปรึกษา ปวช.1, ปวช.2, ปวส.1 - - - - - - งปม.
30 กย. 62 ทุกแผนกวิชาได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการ

ครบ 100% 16,000

   80. จัดทําสมุดนิเทศและ งานครูที่ปรึกษา 16 พค. -    1.จัดทําสมุดนิเทศและอบรมคุณธรรม - - - - - - งปม.
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 30 กย. 62 จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา (Home Room) โครงการ

นักเรียน นักศึกษา (Home Room) 2,500

   81. จัดทําแฟ้มสะสมผลงาน งานครูที่ปรึกษา 16 พค. -    1.ทําแฟ้มสะสมงานของนักเรียน - - - - - - งปม.
ของนักเรียน นักศึกษา 30 กย. 62 นักศึกษา ปวช.1 ทุกแผนกวิชา โครงการ

2,500
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   82. ป้องกันและแก้ไขปัญหา งานปกครอง 29 สค. 62    1.อบรมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด - - - 5,000    1.นักศึกษาไม่มาเรียน -
ยาเสพติดในสถานศึกษา    2.คัดกรองพฤติกรรมหากลุ่มเสี่ยง หรือลา ต้องติดตามมา

นักเรียน นักศึกษา จํานวน 200 คน ตรวจสารเสพติดในภายหลัง

   3.ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด นักเรียน 

นักศึกษา จํานวน 200 คน

   83. ป้องกันและแก้ไขปัญหา งานปกครอง 29 สค. 62    1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เรื่องโทษ - - - 3,000    1.นักศึกษาไม่มาหรือ -
ทะเลาะวิวาท การพนัน และผลเสียการทะเลาะวิวาท การพนัน ลาต้องติดตามพฤติกรรม

และการมั่วสุมในสถานศึกษา จํานวน 200 คน ในภายหลัง
   2.คัดกรองพฤติกรรมหากลุ่มเสี่ยง
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 200 คน

   84. แนะแนวเชิงรุก งานแนะแนวอาชีพ ตค. 61 -    1.ออกแนะแนวศึกษาต่อในโรงเรียน 50,000 - - - - -
และการจัดหางาน กย. 62 กลุ่มเป้าหมาย
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   85. ปฐมนิเทศนักศึกษา งานแนะแนวอาชีพ ตค. 61 -    1.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 2,000 - - - - -
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการจัดหางาน มิย. 62 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

   86. สู่โลกกว้าง-ทางการศึกษา งานแนะแนวอาชีพ ตค. 61 -    1.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับ - - - 3,000 - -
ใหม่ (Goodbye Senior) และการจัดหางาน พค. 62 ชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

   2.กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการแนะแนวอาชีพ

   87. ติดตามผลผู้สําเร็จ งานแนะแนวอาชีพ ตค. 61 -    1. ส่งแบบสอบถามติดตามผู้สําเร็จ - - - 1,000 - -
การศึกษา และการจัดหางาน กย. 62 การศึกษาแล้ว

   88. คู่มือนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพ ตค. 61 -    1.จัดพิมพ์รูปเล่มคู่มือนักเรียน นักศึกษา - 29,200 - - - -
และการจัดหางาน กค. 62

   89. ประชุมผู้ปกครองและ งานแนะแนวอาชีพ ตค. 61 -    1.จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 5,000 - - - - -
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และการจัดหางาน กค. 62 นักศึกษาใหม่
ประจําปีการศึกษา 2562    2.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
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   90. เปิดบ้านวิชาการ งานแนะแนวอาชีพ ตค. 61 - - - - - -    1.งบประมาณไม่ -
(Open House) และการจัดหางาน กค. 62 เพียงพอ

   91. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานสวัสดิการนักเรียน ตค. 61 - - - - - -    1.ไม่มีโรงพยาบาลรองรับ -
นักศึกษา  กย. 62 เดิมใช้บริการโรงพยาบาล

เอกอุดรออกมาให้บริการ 

และได้ประสานหน่วยงาน

รัฐบาลแต่ทางหน่วยงาน

ไม่สะดวกเนื่องจากติดภารกิจ

   92. ตรวจสุขภาพนักเรียน งานสวัสดิการนักเรียน ตค. 61 - - - - - -    1.การตรวจสุขภาพประจําปี -
นักศึกษาประจําปี นักศึกษา  กย. 62 ในแต่ละครั้ง ต้องอิง

สถานศึกษาอื่น เพื่อขอเข้า

ตรวจสุขภาพ เนื่องจาก
ยอดผู้ตรวจ (นักเรียน
 นักศึกษา) มีน้อยคน
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   93. อาหารปลอดภัยใส่ใจ งานสวัสดิการนักเรียน พค. - กย. 62    1.สนับสนุนให้แม่ค้าและตัวแทนนักเรียน - - - -    1.ไม่ได้ใช้เงินโครงการฯ -
สุขภาพ นักศึกษา นักศึกษาเข้าร่วมอบรมสุขาภิบาลโรงอาหาร เนื่องจากผู้บริหารตัดงบ

   2.กวดขัน ดูแลให้แม่ค้าเตรียมปรุงอาหาร โครงการฯ
ให้ถูกสุขอนามัย
   3.ดูแล และประสานกับงานอาคาร/แม่ค้า 

รักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหาร
   4.ควบคุม ดูแล ราคาจําหน่ายอาหาร

   94. ส่งเสริมสุขภาพ งานสวัสดิการนักเรียน มิย. กย. 62    1.ออกกําลังกายทุกวันพุธ เวลา 08.15 - - - -    1.งบในโครงการ -
การออกกําลังกายและนันทนาการ นักศึกษา – 08.20 น. บริเวณหน้าเสาธงชาติ 1,000 บาท ถูกตัด

   95. อาชีวศึกษาร่วมด้วย งานโครงการพิเศษ ธค. 61 -    1.บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ - - - - - - งปม.
ช่วยประชาชน และบริการชุมชน เมย. 62    2.บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ โครงการ

   3.บริการด้านที่พักรถ อาหารว่าง ชา 114,600

กาแฟ ผ้าเย็น
   4.บริการสอบถามแนะนําเส้นทาง และแผนที่
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   96. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน งานโครงการพิเศษ ตค. 61 -    1.บริการซ่อมตามภารกิจที่ 1 - - - - - - งปม.
(Fix it center) และบริการชุมชน เมย. 62 เครื่องใช้ไฟฟ้า, ยานพาหนะ โครงการ

   2.บริการสร้างอาชีพ ประเภทอาหาร, 250,000

เสริมสวย, ดอกไม้ประดิษฐ์
   3.บริการต่อยอดวิชาชีพ ตัดเย็บเสื้อผ้า 

แปรรูปกระเป๋าผ้าพื้นเมือง

   97. อาชีวะป้องกันเอดส์ งานโครงการพิเศษ มิย. - สค. 62 - - - - -    1.ไม่ได้ดําเนินการ -
และบริการชุมชน

   98. พัฒนาผู้บริหาร ครู และ งานบุคลากร 1 ตค. 61 -    1.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากร 186,000 - - - - -
บุคลากรทางการศึกษา 30 กย. 62 ทางการศึกษาไปอบรมทั้งภายในและ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ภายนอกสถานศึกษา จํานวน 80 คน
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   99. พัฒนาระบบพัสดุตาม งานพัสดุ ตค. 61 -    1.ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เอกสาร - 20,000 - - - -
พรบ.พัสดุ 2560 เมย. 62 จํานวน 3 เครื่อง

   100. จัดทําบัตรประจําตัว งานทะเบียน 27 มิย. 62 -    1.ถ่ายบัตรนักเรียน ระดับ ปวช.1  - 16,400 - - - -
นักเรียนนักศึกษาและบุคลากร 24 กค. 62 จํานวน 103 คน  ราคาคนละ 100 บาท

   2.ถ่ายบัตรนักเรียน ระดับ ปวส.1  
จํานวน 61 คน  ราคาคนละ 100 บาท

   101. พิธีมอบประกาศนียบัตร งานทะเบียน 12 มีค. 62    1.มีผู้สําเร็จการศึกษา ปวช., ปวส. 120 คน 20,000 - - - - -
ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร    2.มีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ปวช., ปวส. วิชาชีพระยะสั้น ระยะสั้น 150 คน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 74

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



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

   102. ค่ายภาษาอังกฤษเฉพาะ งานความร่วมมือ 16-17 ตค. 62    1.ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 8,000 - - - - -
ทาง (A Camp of English for กับผู้เชี่ยวชาญขาวต่างประเทศ
Specific Purposes) ร่วมกับ    2.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน
บริษัท ออนพ้อยท์ โซลูชั่น จํากัด 5 คน ครู 1 คน รวม 6 คน

   3.นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เฉพาะทาง (EchoVe Contest 2018)
ระดับชาติ

   103. อัญเชิญโล่และเกียรติบัตร งานประกันคุณภาพและ ตค. 61 -    1.จัดงานอัญเชิญโล่ และเกียรติบัตร 60,000 - - - - -
พระราชทาน มาตรฐานการศึกษา มค. 62
ประจําปีการศึกษา 2560

   104. ถุงผ้าอุ่นใจ ลดใช้ นางพิมพ์  พิมพ์ชนกธาดา ตค. 61 -    1.รณรงค์การลดใช้ถึงพลาสติก 20,000 - - -    1.บุคลากรส่วนใหญ่    1.รณรงค์อย่างต่อเนื่อง

พลาสติก กย. 62    2.ดําเนินการเย็บถุงผ้า ยังไม่ตื่นตัวที่จะใช้ถุงผ้า
   3.แจกถุงผ้าให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 75
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ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
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   105. ฝึกอบรมระยะสั้น งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน 1 ตค. - 8 พย. 61    1.สรุปโครงการ E to E ครั้งที่ 4 - - - -    1.ขาดงบประมาณ    1.ต้องใช้งบประมาณ งปม.
ฐานสมรรถนะ "Education to การสอน เป็นรูปเล่ม จัดสรรในช่วงฝึกอบรม ของวิทยาลัยฯ สนับสนุน โครงการ

Employment Vocational ไปก่อน 48,000
Boot Camp" (E to E) ครั้งที่ 4 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2561

   106. การอบรมโครงการชีววิถี นายหรรษา   เสริฐผล 1 ตค. - 31 ธค. 61    1.อบรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอ 2,000 - - - - -
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 60 คน

   107. สืบสานขนบธรรมเนียม งานบุคลากร มค. 62,    1.จัดกิจกรรมวันครอบครัวสัมพันธ์ 40,000 - - - - -
ประเพณี วัฒนธรรม และ เมย. 62    2.จัดกิจกรรมรดน้ําขอพร ผู้บริหาร 
ครอบครัวสัมพันธ์ และแขกผู้มีเกียรติจากชุมชน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 76
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   108. รณรงค์ป้องกันและ งานโครงการพิเศษและ มีค. 62    1.ส่งเสริมและปลูกฝังให้ครูและนักเรียน - - - - - - งปม.
ลดอุบัติเหตุทางถนนภายใน การบริการชุมชน นักศึกษารู้กฎวิจัยจราจรปฏิบัติตนตามกฎวินัย โครงการ

สถานศึกษา    2.นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช., 19,990
ปวส. จํานวน 100 คน
   3.นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
จํานวน 100 คน
   4.บุคลากร จํานวน 50 คน

   109. ปฏิบัติการตรวจรถโดยสาร งานโครงการพิเศษและ 15-21 มีค. 62    1.การตรวจสภาพและความพร้อมของ - - - - - - งปม.
หมวด 2 หมวด 3 การบริการชุมชน 4-10 เมย. 62 รถโดยสารสาธารณะ โครงการ

   2.การตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ 76,080
   3.จํานวนรถโดยสารสาธารณะที่ผ่าน
การตรวจความพร้อม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
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   110. อาชีวอาสา งานโครงการพิเศษและ ธค. 61 -    1.บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ จํานวน 50 คัน - - - - - - งปม.
เทศกาลปีใหม่ 2562 การบริการชุมชน มค. 62    2.บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ โครงการ

จํานวน 50 คัน 82,000
   3.บริการด้านที่พักรถ อาหารว่าง ชา 
กาแฟ ผ้าเย็น
   4.บริการสอบถาม-แนะนําเส้นทาง-แผนที่

   111. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งานพัฒนาหลักสูตร ธค. 61 -    1.เสนอโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการ 13,000 - - - - -
ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี การเรียนการสอน มค. 62    2.วางแผน ประชุม ประสานงาน
กับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนเครือข่าย

   3.จัดทําบันทึกความร่วมมือ MOU ร่วมกัน

   4.ประเมินผล รายงานสรุปผล

   112. Bike อุ่นไอรัก งานโครงการพิเศษและ 9 ธค. 61    1.จัดตั้งจุดบริการซ่อม บํารุง รักษา 1,600 - - - - -
การบริการชุมชน จักรยาน 1 ศูนย์

   2.พัฒนาต่อยอดในการซ่อมจักรยาน
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   113. การประชุม งานบุคลากร มค. - กพ. 62    1.จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 36,000 - - - - -
คณะกรรมการวิทยาลัย เพื่อเลือกประธานกรรมการและกรรมการ

   114. อบรมทักษะการให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 1 - 3 กพ. 62    1.การอบรมครูที่ปรึกษาในการให้ - - - - - - งปม.
คําปรึกษาเพื่อนจิตอาสาสู่ยุค 4.0 นักศึกษา คําปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา โครงการ

ประจําปีงบประมาณ 2562    2.การอบรมนักเรียน นักศึกษาแกนนํา 1,550,000

   115. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มค. - กย. 62    1.จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 15,000 - - - - -
การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

   116. พัฒนาทักษะการใช้ งานความร่วมมือ เมย. - พค. 62    1.จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษโดย 6,000 - - - - -
ภาษาอังกฤษ ใช้ Application EchoVe ให้กับผู้บริหาร

และครู จํานวน 47 คน
   2.จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใช้ 

Application EchoVe ให้กับนักเรียน ปวช.1 จํานวน 57 คน
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   117. พัฒนาสภาพแวดล้อม งานอาคารสถานที่ มค. - กย. 62    1.ได้บริเวณคัดแยกขยะ 2 จุด 20,000 - - -    1.งบประมาณไม่ -

ด้วยการคัดและแยกขยะ เพียงพอกับความต้องการใช้งาน

   118. พัฒนารูปแบบและ งานโครงการพิเศษ มิย. 62    1.บริการ ซ่อม ตามภารกิจที่ 1 - - - -    1.งบประมาณไม่เพียงพอ - งปม.
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง และการบริการชุมชน เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ กับความต้องการใช้งาน โครงการ

   2.บริการสร้างอาชีพ ประเภท อาหาร 250,000

เสริมสวย ดอกไม้ประดิษฐ์
   3.บริการต่อยอดวิชาชีพ ตัดเย็บเสื้อผ้า 

แปรรูป กระเป๋าผ้าพื้นเมือง
   4.ประชาชนได้รับการฝึกอบรมและ
บริการวิชาชีพไม่ต่ํากว่า 200 คน

   119. พัฒนาทักษะอาชีพแบบ นางวิมล  แถมเงิน กค. - กย. 62    1.ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น - - - -    1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม - งปม.
บูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ จํานวน 27 หลักสูตร ติดภารกิจในช่วงที่อบรม โครงการ

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน    2.มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 515 คน จึงเข้าอบรมได้ไม่ต่อเนื่อง 500,000
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   120. พัฒนาครูในการใช้ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ กค. 62    1.จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ 10,000 - - - -    1.ควรจัดเป็นประจํา
ระบบสารสนเทศเพื่อ ให้แก่ครูและบุคลากร ทุกปี
การบริหารจัดการ

   121. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช นางสุจิรัฎ   นิกร 10 กค. 62 -    1.ศึกษาดูงานงานสวนพฤกษศาสตร์ - - - - - - งปม.
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 30 กย. 62 โรงเรียน ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โครงการ

สมเด็จพระเทพฯ    2.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ครู บุคลากร 30,000
นักเรียน นักศึกษา เรื่อง
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

   122. สร้างเครือข่ายความ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กค. - สค. 62    1.นิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ - - - - - - งปม.
ร่วมมือและยกระดับการจัด ต่างจังหวัด จํานวน 3 แห่ง โครงการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    2.ศึกษาดูงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 38,500
กับสถานประกอบการใหม่ จํานวน 1 แห่ง
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   123. พัฒนาทักษะอาชีพ งานโครงการพิเศษและ 30 กค. -    1.หลักสูตร/อาชีพ ตัดผมหญิง  จํานวน 26 คน - - - - - - งปม.
สําหรับเด็กและเยาวชนในถิ่น การบริการชุมชน 2 สค. 62    2.หลักสูตร/อาชีพ ตัดผมชาย  จํานวน 13 คน โครงการ

ทุรกันดาร    3.หลักสูตร/อาชีพ งานผ้า  จํานวน 12 คน 230,000

   4.หลักสูตร/อาชีพ งานเชื่อมไฟฟ้า  จํานวน 15 คน

   5.หลังคาเหล็ก 1 ชุด

   124. สร้างจิตสํานึกในการเป็น งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1-10 สค. 62    1.จัดอบรมการเป็นผู้ประกอบการและ - - - - - - งปม.
ผู้ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อการศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ โครงการ

26,820

   125. ศึกษาดูงานของ งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สค. - กย. 62    1.ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 2 แห่ง - - - - - - งปม.
ศูนย์บ่มเพาะ เพื่อการศึกษา โครงการ

62,244
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   126. เตรียมความพร้อม งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กย. 62    1.จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ - - - - - - งปม.
แนะแนวการจัดการอาชีวศึกษา งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จํานวน 5,000 แผ่น อศจ.

   2.จัดทําโล่เชิดชูเกียรติให้กับ 30,000
สถานประกอบการ จํานวน 2 อัน

   127. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม กย. 62    1.เข้าร่วมการแข่งขันการควบคุม - - - - - - งปม.
หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและ และสิ่งประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ 4.0 โครงการ

อุตสาหกรรม 36,000

   128. ต่อเติมร้านดอกไม้ งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กย. 62    1.ต่อเติมเพื่อขยายร้านดอกไม้ - - - - - - งปม.
Flower Fresh เพื่อการศึกษา Flower Fresh โครงการ

79,550

   129. Big Cleaning Day แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 19 กย. 62    1.ทําความสะอาดและจัดระเบียบ - - - - - -
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 83

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงินที่ใช้

ปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
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