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การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561  เลมนี้   คงจะเปนประโยชนตอ

บุคลากรของวิทยาลัยฯ  รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของจะไดทราบถึงความสําเร็จ   รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่
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วิทยาลัยฯ ใหสมดังเจตนารมณของการอาชีวศึกษาตอไป 
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 ในป   พ.ศ.  2503  รัฐบาลไดวางโครงการขยายการผลิตชางฝมือระดับปานกลาง โดยรับ

นักศึกษาจากผูมีพื้นความรูตั้งแตชั้นประถมปที่  4  ขึ้นไป เขามารับการฝกอบรมวิชาชีพที่ตลาดแรงงานมี

ความตองการโดยมอบใหกองสงเสริมอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เปนผูรับผิดชอบ

ดําเนินการดวยการจัดตั้งโรงเรียนสารพัดชางขึ้นในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี   และจัดตั้งหนวยฝกฝน

อาชีพเคลื่อนที่ขึ้น  สําหรับออกฝกประชาชนในทองถิ่นตามจังหวัดตาง ๆ งานฝกดังกลาวไดรับผลดียิ่ง 

 

       ในป  พ.ศ.  2509  องคการยูซอมแหงสหรัฐอเมริกา  ไดยื่นมือเขามาชวยเหลือในการจัดตั้ง

หนวยฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่  โดยใหชื่อโครงการวา “Mobile  Trade  Training  Unit”  ทั้งนี้องคการยูซอม

เปนผูจัดการหายานพาหนะ  วัสดุครุภัณฑ  และอุปกรณการศึกษา  พรอมทั้งใหทุนการศึกษาแกครูผูสอน

เพื่อการศึกษาดูงานในตางประเทศ  โครงการนี้ไดพบความสําเร็จจึงทําใหรัฐบาลสหรัฐอเมริกา รวมกับกอง

สงเสริมอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  ซึ่งในขณะนั้นนายวิเวก  ปางวุฒิพงศ  เปนหัวหนากอง   วางโครงการขยาย

หนวยฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่  ใหมีจํานวนเต็มโครงการ  54  หนวย  และพรอมกับจะจัดตั้งศูนยบริการดาน

ตาง ๆ ขึ้น  ซึ่งในระยะนั้น  เรียกกันวา  “ศูนยสงเสริมอาชีพ”  ตอมาเปลี่ยนเปน  “โรงเรียนสารพัดชาง”

โรงเรียนสารพัดชางนั้นถูกตั้งขึ้นโดยความมุงหมายดังตอไปนี้  (หนวยฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ตอมาในป พ.ศ.  

2514  เปลี่ยนเปนโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนที)่ 

1.  เปนศูนยบริการดานวิชาการ  และการเงินของโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนท่ี 

2.  ชวยเหลือโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่  ในดานจัดทําอุปกรณการสอนตําราเรียน  และ

คูมือการสอน 

3.  ชวยเหลือโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ในดานการอบรมครู ซอมแซมและบูรณะ

เครื่องมือเครื่องใชอุปกรณยานพาหนะของโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 

4.  เปดสอนวิชาชีพท่ีสูงกวาโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่  เพื่อใหผูสําเร็จจาก   

      โรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนท่ี  มีโอกาสศึกษาตอใหมีฝมือ  และความสามารถสูงขึ้น 

5.  เปนที่สับเปลี่ยนครูของโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ใหไดอยูประจําที่ในบางโอกาส 

6.  เพื่อใหการฝกอบรมเชนเดียวกับโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ดวย 

 

 

 

ประวัติวิทยาลัยสารพดัชางอุดรธาน ี
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  โครงการจัดตั้งโรงเรียนสารพัดชางในสวนภูมิภาค  (2510 - 2515)  ไดเริ่มงานจัดตั้งแหงแรก

เพื่อเปนการทดลองขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี  โดยในป พ.ศ.  2511 ทางสํานักงานงบประมาณไดอนุมัติเงินคา

กอสรางอาคารเรียนและฝกงานเปนเงิน  1,000,000  บาท  (หนึ่งลานบาทถวน)  และในป พ.ศ.  2512             

อีก  2,000,000  บาท  (สองลานบาทถวน) 

เมื่อวันที่  10 -  12  เมษายน  2511  นายวิเวก   ปางวุฒิพงศ   หัวหนา กองสงเสริมอาชีพ

พรอมคณะ   ไดเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีเพื่อหาบริเวณและสถานที่กอสราง   และไดพบวาที่ดินบริเวณ

หนองประจักษ  ดานทิศใตซึ่งเปนที่ดินที่จะใชตั้งภาคการศึกษาเหมาะที่จะจัดตั้งได กรมอาชีวศึกษาจึงทํา

หนังสือถึงจังหวัดเพื่อขอความเห็นทางจังหวัดอนุมัติ จึงไดเสนอใหทานรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ทานปลัด

กระทรวงฯ (นายอภัย   จันทวิมล)  เสนอวา ปญหาการแบงแยกท่ีดินระหวาง  โรงเรียนกับที่ตั้งภาคการศึกษา

จะยุงยากใหหาที่ใหม  ทานรัฐมนตรี  (ม.ล. ปน   มาลากุล)  จึงหารือกับ  นายกมล   ประสิทธิสา ผูตรวจ

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และเห็นวาควรใชที่ดินราชพัสดุ  ติดกับที่ดินของวิทยาลัยครู  ดานทิศตะวันตก  

ประมาณ 15 - 20  ไร  ทางกรมการฝกหัดครูไมขัดของ  ดังนั้น  ทางกรมอาชีวศึกษา จึงไดสง นายพิศิษฐ

พิศิษฐการ  สถาปนิค  มาสํารวจเพื่อดําเนินการตอไป 

1.  ที่ดิน   เปนที่ดินราชพัสดุ   แปลงหมายเลขทะเบียนที่  7351  อําเภอเมือง  จังหวัด

อุดรธานี  อยูในความครอบครอง  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเดิม  เปนบริเวณที่ดินของวิทยาลัยครู

อุดรธานี  พณฯ  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  ไดอนุมัติเมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2511  ใหกรมอาชีวศึกษา

ใชที่ดินแปลงนี้  ซึ่งมีเนื้อที่  16 ไร 1 งาน 22 วา  และในป พ.ศ. 2521  ไดรับโอนที่ดินราชพัสดุจากวิทยาลัย

ครูอุดรธานี   สังกัดกรมการฝกหัดครูอีก 4 ไร 2  งาน  รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  20  ไร  3  งาน  22 วา 

โดยมีขนาดความยาวของดานตาง ๆ ดังนี้ 

             ทิศเหนือยาว                      115     เมตร     ตลอดแนวคลองหมากแขง 

             ทิศตะวันออกยาว               306     เมตร     ตลอดแนวคลองชลประทาน 

             ทิศตะวันตกยาว                 216     เมตร     ติดถนนอําเภอ 

             ทิศใตยาว                          128     เมตร     ติดบริเวณพ้ืนที่ชาวบาน 

2.  อาคาร   อาคารหลังแรก  เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสูง  2  ชั้นยาว  60  เมตร 

สรางดวยเงินงบประมาณประจําป  2511  ราคากอสราง  999,000  บาท   (เกาแสนเกาหมื่นเกาพันบาท

ถวน) สรางโดยหางหุนสวนจํากัด ไทยอุตสาหกิจกอสราง(อุดรธานี) เปนผูกอสรางทําสัญญากอสราง  ลงวันที่  

20 กันยายน  2511  กําหนดแลวเสร็จภายใน  180  วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญากอสรางไดแลวเสร็จเมื่อ

วันที่ 18  มีนาคม 2512 โดยแบงงานกอสรางออกเปน 4 งวดคือ 
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          คากอสราง  งวดที่   1     เปนเงิน     249,750   บาท 

    งวดที่   2     เปนเงิน     349,650 บาท 

    งวดที่   3     เปนเงิน     199,800   บาท 

งวดที่   4     เปนเงิน     199,800   บาท 

ขนาดของอาคารกวาง  12  เมตร  ยาว  52  เมตร  สูงชั้นละ  3.50  เมตร   

 

ในปงบประมาณ   2513   ไดรับเงินงบประมาณ  1,820,000  บาท   (หนึ่งลานแปดแสน 

สองหมื่นบาทถวน)  เปนคากอสราง 

โรงฝกงาน  4  หลัง  (แบบ  2  หลังแฝด)            เงิน      1,080,000   บาท 

บานพักครู  10  หลัง     เงิน        500,000   บาท 

      บานพักภารโรง  2  ครอบครัว  1  หลัง               เงิน          40,000    บาท 

            รัว้และถนนภายในโรงเรียน                             เงิน         200,000  บาท 

  สําหรับโรงฝกงาน  4  หลัง  วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ   เปนผูสราง เริ่มทําสัญญาเมื่อวันที่  

9  กันยายน  2513  และงานแลวเสร็จเมื่อ  วันที่  9  มีนาคม  2514  บานพักครู  10  หลัง  สรางโดยหาง

หุนสวนจํากัด  ส.ฐิตะกอสราง  โดยนายบุญสง  ฐิตสังกุล เริ่มงานเมื่อ  วันที่  17 กันยายน  2513 งานเสร็จ

เมื่อวันที่ 14  มกราคม 2514  บานพักภารโรง  2  ครอบครัว  1  หลัง  สรางโดยหางหุนสวนจํากัด  ส. ฐิตะ

กอสราง  เชนกัน วงเงิน  28,000  บาท แลวเสร็จเมื่อวันที่19 พฤศจิกายน 2513  รั้วและถนน   จัดทําโดย  

หางหุนสวนจํากัด ส.ฐิตะ กอสราง  เซ็นสัญญาเมื่อวันที่  23  กันยายน  2513  งานแลวเสร็จเมื่อวันที่  18 

มีนาคม  2514  วงเงิน  200,000  บาท  (สองแสนบาทถวน) 

 

  ในปงบประมาณ  2515  ไดรับงบประมาณ   1,520,000  บาท  (หนึ่งลานหาแสนสองหมื่น

บาทถวน)  เปนคากอสราง 

  โรงฝกงาน  4  หลัง                                   เปนเงิน      1,080,000  บาท 

  บานพักครู  4  หลัง                                  เปนเงิน          400,000  บาท 

  บานพักภารโรง  2  ครอบครัว  1  หลัง     เปนเงิน            40,000  บาท 

โรงฝกงานจัดสรางโดย  เทคนิคพระนครเหนือ  เริ่มสราง  20  กันยายน  2514  พรอมกับ

บานพักครู  และบานภารโรง  ซึ่งจัดสรางโดยบริษัทกังวาล  และสหาย  งานกอสรางบานพักครูและภารโรง

เสร็จสิ้นเมื่อ  18  มกราคม  2515  สวนงานกอสรางโรงฝกงานเสร็จเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2515 
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  ในปงบประมาณ  2516  ไดงบประมาณ  1,200,000  บาท  (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)  

สรางอาคารฝกงาน 3 ชั้น เปนอาคารหองสมุด  หองประชุม  โรงฝกงาน  วิทยุ  และเครื่องทําความเย็น  วันที่  

28  กันยายน  2515  เริ่มงานกอสรางการกอสรางหอประชุมและโรงฝกงานแลวเสร็จเมื่อวันที่   2  มิถุนายน  

2516  ราคาคากอสรางทั้งสิ้น  1,199,000  บาท  (หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) 

 

  ปลายปงบประมาณ  2516  ไดรับเงินเหลือจายมาสรางอางเก็บน้ําเปนเงิน 100,000 บาท  

(หนึ่งแสนบาทถวน)  เซ็นสัญญาเมื่อ  26  กันยายน  2516 งานแลวเสร็จวันที่  24  ธันวาคม  2516 

 

  ปงบประมาณ  2517  ไดรับงบประมาณ  80,000 บาท (แปดหมื่นบาท)  เพื่อสรางถังเก็บน้ํา  

แตขอเปลี่ยนแปลงรายการเปนสรางสวมนักศึกษาแทน  งานกอสรางเสร็จสิ้น   20  มกราคม   2518 

 

  ปงบประมาณ  2519  ไดงบประมาณเหลือจาย  81,000  บาท  (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)  

เปนคาปรับปรุงพ้ืนที่ดานหนาโรงเรียน  และไดเพิ่มเติมทางซายและที่ลุมดานขางอีก 

 

  ป   พ.ศ.  2524  ไดรับเงินงบประมาณกอสรางบานพักภารโรงแบบเรือนแถวชั้นเดียว 3  หนวย

เปนเงิน  150,000  บาท   ทําการกอสรางโดย หางหุนสวน ศิรินคร(อุดร) จํากัด  เริ่มกอสรางเมื่อวันที่1 

มิถุนายน   2524   แลวเสร็จเมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2524 

 

 ป  พ.ศ. 2525  ไดรับเงนิงบประมาณกอสรางบานพักระดับ  3 - 4  จํานวน 1 หลังและบานพัก

ภารโรงแบบเรือนแถวชั้นเดียว  2  หนวย  เปนเงิน  263,490  บาท  กอสรางโดย หางหุนสวน อุดร วีพีเอน        

จิเนียริ่ง จํากัด เริ่มทําการกอสรางเมื่อ  14  พฤษภาคม  2525  แลวเสร็จวันที่  7  กรกฎาคม  2525 

 

 ป  พ.ศ. 2526 โรงเรียนมิไดรับเงินงบประมาณหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางอีก แตทางโรงเรียน

ก็มีสิ่งกอสรางเพิ่มเติมขึ้นมาอีก  โดยใชเงินงบประมาณและเงินบํารุงการศึกษาเปนคาวัสดุฝกในการกอสราง

และไดอาคารซึ่งใชงานมาถึงปจจุบันนี้  คือ อาคารพัสดุกลาง, โรงอาหารและหอประชุม และหองโสต          

ทัศนศึกษา 

 

 ป  พ.ศ. 2529  ไดรับเงินงบประมาณเปนคากอสรางอาคารเรียนและฝกงาน   4  ชั้น เปนเงิน  

4,000,000.- บาท  ทําการกอสรางโดย หจก. ดอกกุหลาบการกอสราง ประกวดราคาไดในวงเงิน   

3,923,148.-บาท 
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ป  พ.ศ. 2537 ไดรับเงินงบประมาณ  เปนคากอสรางโรงฝกงานพื้นที่ใชสอย  ไมต่ํากวา  480  

ตรม. 1 หลัง  เปนเงิน  2,496,000  บาท   และบานพักผูบริหารระดับ  7 - 8  จํานวน 1 หลัง  เปนเงิน 

591,400  บาท  ทําการกอสรางโดย บริษัทอุดรสามัคคี (2528) จํากัด 

 

           ป พ.ศ. 2539  ไดรับงบประมาณ  11,520,000.- บาท  เปนคากอสรางอาคารเรียนและ

ปฏิบัติการ พื้นที่ใชสอยไมต่ํากวา 1,920 ตารางเมตร  กอสรางโดย บริษัทอุดรสามัคคี (2528) จํากัด  สงมอบ

งานเมื่อ  9  พฤษภาคม  2542           

 

  ป พ.ศ. 2543   ไดรับงบประมาณ  430,000บาทเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 

12 เซนติเมตร  พื้นที่  1,000   ตารางเมตร 

 

  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2547 ไดรับงบประมาณ  280,000บาท เปนคากอสรางสนามบาสเกตบอล 

 

  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  ไดรับงบประมาณ  860,000  บาท  เปนคาครุภัณฑการศึกษา  

สาขาวิชาเทคนิคยานยนต  จํานวน  3  รายการ  ดังนี้ 

1.   ชุดฝกเครื่องยนตเบนซินหัวฉีด EFI  ไดรับงบประมาณ  300,000  บาท   

       จัดซื้อในราคา  260,000  บาท 

2.   เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแพนเทียมพรอมเลเซอรปริ้นเตอร  ไดรับงบประมาณ   

     110,000  บาท  จัดซือ้ในราคา  104,000  บาท 

3.   ชุดอุปกรณขับรถยนต  ไดรับงบประมาณ  450,000  บาท  จัดซื้อในราคา   

     449,000  บาท 

ไดรับงบประมาณ  1,500,000  บาท  เปนคาปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการทําการ

ปรับปรุงโดย  หจก.นามบุรี  กอสราง  สงมอบงานวันที่  24  สิงหาคม  2550  ประกวดราคาไดในวงเงิน  

1,300,000  บาท 

 

  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  ไดรับงบประมาณ   600,000  บาท   เปนคาครุภัณฑการศึกษา  

สาขาวิชาเทคนิคยานยนต  จํานวน  2  รายการ  ดังนี้ 

1.   เครื่องอุปกรณขับรถยนต  จํานวน  1  ชุด  ไดรับงบประมาณ  400,000  บาท   

       จัดซื้อในราคา  400,000  บาท 

2.   เครื่องยนตแกซโซลีนสูบเดียว  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 80,000 บาท 

      ไดรับงบประมาณ  160,000  บาท  จัดซื้อในราคา  96,000  บาท 
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สาขาวิชาเชื่อมโลหะ  จํานวน  1  รายการ  ดังนี้ 

1.   เครื่องเชื่อมไฟฟาระบบ  Inverter  ขนาด 130 A  ไดรับงบประมาณ  40,000  

บาท  จัดซื้อในราคา  39,500  บาท 

 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ไดรับงบประมาณ   650,000  บาท   เปนคาปรับปรุงสิ่งกอสราง

และระบบสาธารณูปโภค  1  แหง โดยวิทยาลัยฯ ไดปรับปรุงและตอเติมอาคารอํานวยการกอสรางโดยหาง

หุนสวน จํากัด รัศมกีารโยธาสงมอบงานเม่ือวันที่  7  สิงหาคม  2552 

และไดรับงบประมาณ  1,574,000  บาท  เปนคาครุภัณฑงานยานยนต  จัดซื้อในราคา  

1,219,000  บาท  ดังนี ้

- ชุดจําลองการวิเคราะหและฝกซอมปญหาในยานยนตอิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวย 

 1.  ชุดโปรแกรมจําลองการฝกวิเคราะห และตรวจซอมปญหาของยานยนต 1 ชุด 

 2.  ชุดประมวลผล  1  ชุด 

 

  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ไดรับงบประมาณคาครุภัณฑการศึกษา  สาขางานเครื่องมือกล  

จํานวน  1  รายการ  ดังนี้ 

1.   ชุดครุภัณฑปฏิบัติการสาขางานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป  ไดรับงบประมาณ  

360,000  บาท  จัดซื้อในราคา  347,000  บาท 

 

  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2554  ไดรับงบประมาณ  1,165,200  บาท  เปนคาครุภัณฑการศึกษา   

ผลผลิต : ผูรับบริการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 

สาขาวิชาชางเทคนิคพ้ืนฐาน  จํานวน  1  รายการ  ดังนี้ 

1.   เครื่องกลึงขนาดยันศูนยเหนือแทน 150 มม. พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 เครื่อง  

ไดรับงบประมาณ  250,000  บาท  จัดซื้อในราคา  243,243.24  บาท 

สาขาวิชาพณิชยการ  จํานวน  1  รายการ  ดังนี้ 

1.   เครื่องไมโครคอมพิวเตอรทําหนาที่ลูกขายพรอมโตะและเกาอี ้ จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 

36,000  บาท  รวมเงิน 288,000  บาท  จัดซื้อในราคาชุดละ 35,885.71  บาท รวมเงิน 287,085.68  บาท 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

กลุมแฟชั่น  จํานวน  1  รายการ  ดังนี้ 

1.   ครุภัณฑหองเรียนตนแบบ  จํานวน 1 ชุด ไดรับงบประมาณ  627,200  บาท  

จัดซื้อในราคา 623,000  บาท 
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ปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ไดรับงบประมาณคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 3 รายการ  ดังนี้ 

1. อาคารปฏิบัติการอเนกประสงคพรอมครุภัณฑพื้นที่ไมต่ํากวา 3,000 ตารางเมตร

จํานวน 1 หลัง  งบประมาณทั้งสิ้น  25,000,000  บาท  โดยเปนงบประมาณของป 2555  จํานวน  

3,750,000  บาท  เปนงบผูกพันรายการใหม  ดําเนินการโดยบริษัท  โตวัน  จํากัด กําหนดแลวเสร็จ วันที่  

16  มกราคม  2557  ประกวดราคาไดในวงเงิน  25,000,000  บาท 

2. อาคารศูนยวิทยบริการพรอมครุภัณฑพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,088 ตารางเมตร  จํานวน 1 

หลัง  งบประมาณ  9,100,000  บาท   ประกวดราคาไดในวงเงิน 9,095,000  บาท  เปนงบรายการปเดียว  

ดําเนินการโดย  บริษัท  แอสเสท  เมาเทน  จํากัด  กําหนดแลวเสร็จ  วันที่  25  เมษายน  2556 

3. คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  จํานวน 1 รายการ  งบประมาณ  1,800,000 บาท

วิทยาลัยฯ ไดปรับปรุงระบบไฟฟา  ดําเนินการโดย  หางหุนสวน จํากัด  ฮั่วฮะการไฟฟาบุรีรัมย  สงมอบงาน

เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2555  ประกวดราคาไดในวงเงิน  1,553,408  บาท 

 และไดรับงบประมาณคาครุภัณฑ  จํานวน  2  รายการ  ดังนี้ 

1. ชุดหองปฏิบัติการดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอรจํานวน  1 ชุด  งบประมาณ  

1,000,000  บาท  จัดซื้อในราคา  989,000  บาท 

2. ชุดฝกหองปฏิบัติการซอมเครื่องทําสําเนาแบบอนาล็อกและดิจิตอล  จํานวน 1 ชุด  

งบประมาณ  3,000,000  บาท  จัดซื้อในราคา  2,970,000  บาท 

 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ไดรับงบประมาณคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 รายการ  ดังนี้ 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

1.  ปรับปรุงซอมแซมอาคาร  จํานวน 1 รายการ  งบประมาณ  400,000 บาท                      

วิทยาลัยฯ ไดปรับปรุงซอมแซมอาคาร  ดําเนินการโดย  หางหุนสวน จํากัด ธนันธรรุงเรือง  สงมอบงานเมื่อ

วันที่ 16  สิงหาคม  2556  ประกวดราคาไดในวงเงิน  399,000  บาท 

 และไดรับงบประมาณคาครุภัณฑ  จํานวน  4  รายการ  ดังนี้ 

  ผลผลิต : ผูรับบริการการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 

1. ชุดฝกนิวเมติกสเบื้องตน  จํานวน  1  ชุด  งบประมาณ  240,000  บาท  จัดซื้อใน

ราคา  199,646  บาท 

2. ชุดฝกระบบปรับอากาศรถยนต  จํานวน 5 ชุด  งบประมาณ  300,000  บาท  จัดซื้อ

ในราคา  297,500  บาท 

3. เครื่องเชื่อมทิกขนาด 250 A  จํานวน  2  ชุด  งบประมาณ  260,000  บาท  จัดซื้อ

ในราคา  257,870  บาท 

4. เครื่องเชื่อมมิกขนาด 250 A  จํานวน  2  ชุด  งบประมาณ  240,000  บาท  จัดซื้อ

ในราคา  238,610  บาท 
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 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ไดรับงบประมาณคาครุภัณฑ  จํานวน  3  รายการ  ดังนี้ 

ผลผลิต : ผูรับบริการการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 

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

ราคา  121,000  บาท 

2. เครื่องยนตดีเซลสูบเดียว  จํานวน 5 เครื่อง  งบประมาณ  225,000  บาท  จัดซื้อใน

ราคา  185,500  บาท 

3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 3,000 ANSI Lumens  

จํานวน  2  เครื่อง  งบประมาณ  65,800  บาท  จัดซื้อในราคา  37,400บาท 

 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ไดรับงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ระยะ 3 

เดือนแรก  จํานวน  4  รายการ  ดังนี้ 

1.  ปรับปรุงอาคาร  จํานวน 1 รายการ  งบประมาณ  1,450,800 บาท  ประกวดราคา

ไดในวงเงิน  1,230,000  บาท  ดําเนินการโดย  หางหุนสวน จํากัด เอสพีจีอิเลคทริคแอนดคอนสตรัคชั่น    

กําหนดแลวเสร็จ  วันที่  8  เมษายน  2558 

2.  ปรับปรุงระบบไฟฟา  จํานวน 1 รายการ  งบประมาณ  1,195,500 บาท  ประกวด

ราคาไดในวงเงิน  715,666  บาท  ดําเนินการโดย  หางหุนสวน จํากัด รวมภัณฑวิศวกรรม  กําหนดแลวเสร็จ  

วันที่  7  เมษายน  2558 

3.  ปรับปรุงระบบประปา  จํานวน 1 รายการ  งบประมาณ  1,471,300 บาท  ประกวด

ราคาไดในวงเงิน  1,438,000  บาท  ดําเนินการโดย  บริษัท  อธิกานต วิศวกรรม จํากัด   กําหนดแลวเสร็จ  

วันที่  7  พฤษภาคม  2558 

4.  ปรับปรุงหองน้ํา-หองสวม  จํานวน 1 รายการ  งบประมาณ  1,757,900 บาท  

ประกวดราคาไดในวงเงิน  1,695,000  บาท  ดําเนินการโดย  หางหุนสวน จํากัด พีทีแอรเซอรวิสแอนดคอน

สตรัคชั่น  กําหนดแลวเสร็จ  วันที่  29  เมษายน  2558 

 และไดรับงบประมาณคาครุภัณฑ  จํานวน  2  รายการ  ดังนี้ 

1. ชุดฝกเครื่องยนตแกสโซลีน  จํานวน 1 ชุด  งบประมาณ  80,000  บาท  จัดซื้อใน

ราคา  79,500  บาท 

2. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) 

จํานวน 40 เครื่อง  งบประมาณ  1,200,000  บาท  จัดซื้อในราคา  985,000  บาท 

 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559   

ไดรับงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการมาตรการกระตุนการลงทุนขนาด

เล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ  จํานวน  1  รายการ  ดังนี้ 
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1.  ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น  จํานวน 1 รายการ  งบประมาณ  277,000 บาท  

ประกวดราคาไดในวงเงิน  277,000  บาท  ดําเนินการโดย รานงี่เส็งเฮงการกระจก  สงมอบงานเมื่อวันที ่         

9  พฤศจิกายน  2558 

ไดรับงบประมาณคาที่ดินและสิ่งกอสราง  จํานวน  2  รายการ  ดังนี้ 

  ผลผลิต : ผูรับบริการการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 

1.  อาคารอเนกประสงค (โดม)  จํานวน 1 หลัง  งบประมาณ  1,966,000 บาท                      

ประกวดราคาไดในวงเงิน  1,670,000  บาท  ดําเนินการโดย หางหุนสวนจํากัด มหาทรัพยทวีคูณ  สงมอบ

งานเมื่อวันที ่ 18  พฤษภาคม  2559 

2.  อาคารอํานวยการ จํานวน 1 หลัง งบประมาณ  11,373,300  บาท ประกวดราคาได

ในวงเงิน  9,586,664.11  บาท  ดําเนินการโดย หางหุนสวนจํากัด พีเคเอคอนสตรัคชั่นแอนดเอ็นจิเนียริ่ง   

สงมอบงานเม่ือวันที ่ 9  พฤศจิกายน  2559 

  ไดรับงบประมาณคาครุภัณฑ  จํานวน  1  รายการ  ดังนี้ 

 1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) 

จํานวน 80 เครื่อง  งบประมาณ  1,840,000  บาท  จัดซื้อในราคา  1,064,000  บาท 

และจัดซื้อครุภัณฑดวยเงินรายได ของวิทยาลัยฯ  จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 

1.  เตาอบแกสควบคุมดวยไฟฟา  จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  39,000  บาท  จัดซื้อ

ในราคา  39,000  บาท 

2.  ตูเย็น 2 ประตู ขนาด 14.4 คิว  จํานวน 1 ตู  งบประมาณ  21,000  บาท  จัดซื้อใน

ราคา  21,000  บาท 

 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560   

ไดรับงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  เพื่อเปน

คาใชจายในการแกไขปญหาความเดือนรอนของสถานศึกษา  จํานวน  1  รายการ  ดังนี้ 

1.  ปรับปรุงโรงงาน อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค   จํานวน 1 รายการ  

งบประมาณ  1,383,200 บาท  สอบราคาไดในวงเงิน  989,000  บาท  ดําเนินการโดย หางหุนสวน จํากัด 

ทองวัฒนะวัสดุกอสราง  สงมอบงานเม่ือวันที่  9  ธันวาคม  2559 

  ไดรับงบประมาณคาครุภัณฑ  จํานวน  1  รายการ  ดังนี้ 

  ผลผลิต : ผูรับบริการการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 

 1. ชุดครุภัณฑหองสมารทคลาสรูม   วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  จํานวน  1  ชุด

งบประมาณ  950,000  บาท  จัดซื้อในราคา  942,000  บาท 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2561 : 11 
 

 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561   

ไดรับงบประมาณคาครุภัณฑ  จํานวน  1  รายการ  ดังนี้ 

  ผลผลิต : ผูรับบริการการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 

1.  ชุดครุภัณฑเทคโนดีเซลพรอมแทนเช็ค และลางหัวฉีดดีเซลระบบคอมมอนเรลพรอม

โปรแกรมขอมูลปมรถยนตแบบ ZEXEL  จํานวน 1 ชุด งบประมาณ  1,700,000  บาท  จัดซื้อในราคา  

1,688,460 บาท 

และจัดซื้อครุภัณฑดวยเงินรายได ของวิทยาลัยฯ  จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร 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 

 

3.  การเปดการเรียนการสอน 

เมื่ออาคารเรียนหลังแรกเสร็จสิ้นแลว  ทางกองก็ไดจัดสง  นายสมาน สระศรี   มา เป น

ครูใหญและเปดการเรียนการสอนเปนปฐมฤกษ  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2512  เปนตนมา  ตอมาไดมีการ

เปลี่ยนแปลงผูบริหาร  ตามลําดับดังนี้ 

   นายสมาน        สระศรี    พ.ศ.  2512 - 2513 

   นายบํารุง  กฤษณะจูทะ    พ.ศ.  2514 - 2515 

   นายไพโรจน  บุญยะโรจน    พ.ศ.  2516 - 2517 

   นายชวลิต  มณีรัตน                              พ.ศ.  2518 - 2521 

   วาที่ ร.ต. ชิตวีร บุญนาค    พ.ศ.  2522 - 2523 

   นายสมควร  อินทรพาณิชย                      พ.ศ.  2523 - 2530 

   วาที่ ร.ต. ยนต      โชรัมย                                 พ.ศ.  2530 - 2539 

   นายชาญ              ศรีปาน    พ.ศ.  2539 - 2550 
   นายชัยวัฒน  บุญศิวนนท    พ.ศ.  2550 - 2552  

   นายสรรเพชร  นุศรีอัน    พ.ศ.  2552 - 2556 

   นายมงคล  แกวรอด    พ.ศ.  2556 - 2559 

   นายธีรภัทร  ไชยสัตย    พ.ศ.  2559 - ปจจุบัน 
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1. มุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

3. การบริหารและการจัดการแบบมีสวนรวมและ รวดเร็ว โปรงใส

4. เปนผูนําดานบริการวิชาชีพสูสังคม

5. สนับสนุนสงเสริมดานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม

6. ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย และพลโลก

7. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น  และเทียบโอนความรู

ประสบการณ 

8. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
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มุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

การบริหารและการจัดการแบบมีสวนรวมและ รวดเร็ว โปรงใส 

เปนผูนําดานบริการวิชาชีพสูสังคม 

สนับสนุนสงเสริมดานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย และพลโลก 

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น  และเทียบโอนความรู

 

มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 

 

 

วัตถุประสงคของวิทยาลัย 
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พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น  และเทียบโอนความรู

 

 



 

 
 

 

วิทยาลัยเปนสถานศึกษาที่มีความมุงมั่นการบริหารจัดการ สงเสริมพัฒนาฝกอบรมอาชีพ

ใหประชาชนมีความรู มีทักษะวิชาชีพมีคุณธรรม มีคุณภาพ พัฒนาตนเองสามารถประกอบอาชีพได พัฒนา

เศรษฐกิจ สังคมสูสากลสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจของความพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 1. มุงพัฒนานักศึกษา และผูฝกอบรม ใหเปนคนดี  คนเกง และมีความรู

 2. การประสานงานกับชุมชน สถานประกอบการ และองคกรตาง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ

 3. การจัดหลักสูตรการเรียนหลายหลาย มีความยืดหยุน เปดสอนและฝกอบรมใหหลากหลาย

สาขาวิชา 

 4. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู  เอื้อตอการเรียนการสอน  และฝกอบรมไดมาตรฐาน

 5. การสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา

 6. การสงเสริมภูมิปญญา พัฒนาอาชีพ และจัดการเรียนการสอนเพ่ือแกไขปญหาความยากจน

 7. การสงเสริม สนับสนุน ผูเขารับการฝกอบรม และนักศึกษาเปนผูประกอบการใหม

 8. สงเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมดานวิชาชีพเพื่อการแขงขัน
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วิทยาลัยเปนสถานศึกษาที่มีความมุงมั่นการบริหารจัดการ สงเสริมพัฒนาฝกอบรมอาชีพ

ใหประชาชนมีความรู มีทักษะวิชาชีพมีคุณธรรม มีคุณภาพ พัฒนาตนเองสามารถประกอบอาชีพได พัฒนา

เศรษฐกิจ สังคมสูสากลสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจของความพอเพียง 
 

มุงพัฒนานักศึกษา และผูฝกอบรม ใหเปนคนดี  คนเกง และมีความรู 

การประสานงานกับชุมชน สถานประกอบการ และองคกรตาง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ

การจัดหลักสูตรการเรียนหลายหลาย มีความยืดหยุน เปดสอนและฝกอบรมใหหลากหลาย

การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู  เอื้อตอการเรียนการสอน  และฝกอบรมไดมาตรฐาน

การสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา

การสงเสริมภูมิปญญา พัฒนาอาชีพ และจัดการเรียนการสอนเพ่ือแกไขปญหาความยากจน

ริม สนับสนุน ผูเขารับการฝกอบรม และนักศึกษาเปนผูประกอบการใหม

สงเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมดานวิชาชีพเพื่อการแขงขัน 

  
 

วิสัยทัศน 

 

พันธกิจ 
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วิทยาลัยเปนสถานศึกษาที่มีความมุงมั่นการบริหารจัดการ สงเสริมพัฒนาฝกอบรมอาชีพเฉพาะทาง

ใหประชาชนมีความรู มีทักษะวิชาชีพมีคุณธรรม มีคุณภาพ พัฒนาตนเองสามารถประกอบอาชีพได พัฒนา

การประสานงานกับชุมชน สถานประกอบการ และองคกรตาง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ 

การจัดหลักสูตรการเรียนหลายหลาย มีความยืดหยุน เปดสอนและฝกอบรมใหหลากหลาย

การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู  เอื้อตอการเรียนการสอน  และฝกอบรมไดมาตรฐาน 

การสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

การสงเสริมภูมิปญญา พัฒนาอาชีพ และจัดการเรียนการสอนเพ่ือแกไขปญหาความยากจน 

ริม สนับสนุน ผูเขารับการฝกอบรม และนักศึกษาเปนผูประกอบการใหม 

 



 

 

 

 

 

 

ทําเปน (CAN  DO)

ทางอาชีพอยางลึกซึ้ง (Solid  Knowledge)  

มาตรฐาน (Solid  Practical)

ขยันอดทน  มีคุณธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน
 

ประกอบอาชีพได  (CAN  GET  A  JOB)

ไดรับความเชื่อถือ  ตอบสนองความพึงพอใจจากผูใชบริการ 

สามารถแขงขันได  มีความรับผิดชอบในหนาที่

ผลสัมฤทธิ์ของงานจนเกิดคุณลักษณะเชนเดียวกับผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในอาชีพได

 

 

ปรัชญาสถานศึกษา
 

ทําเปนทําเปนทําเปน

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ พ

 

 

CAN  DO)  หมายถึง   การนําความรูหลักการทฤษฎี    และการฝกปฏิบัติตามสมรรถนะ

(Solid  Knowledge)  มาประยุกตใชในงานอาชีพจนสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปน

(Solid  Practical)  และกาวทันเทคโนโลยี    มีการฝกฝนจนเกิดทักษะ  ความชํานาญ  มีความ

ดทน  มีคุณธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน 

(CAN  GET  A  JOB)หมายถึง  การปฏิบัติงานในอาชีพไดอยางมีคุณภาพ  

ไดรับความเชื่อถือ  ตอบสนองความพึงพอใจจากผูใชบริการ (Demand  Driven)

สามารถแขงขันได  มีความรับผิดชอบในหนาที่  ปฏิบัติงานจนเปนอาชีพได  ดวยความซื่อสัตยสุจริต  มุงมั่น

ผลสัมฤทธิ์ของงานจนเกิดคุณลักษณะเชนเดียวกับผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในอาชีพได

 

ปรัชญาสถานศึกษา 

ทําเปนทําเปนทําเปน      ประกอบอาชีพไดประกอบอาชีพไดประกอบอาชีพได 
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หมายถึง   การนําความรูหลักการทฤษฎี    และการฝกปฏิบัติตามสมรรถนะ

มาประยุกตใชในงานอาชีพจนสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปน

และกาวทันเทคโนโลยี    มีการฝกฝนจนเกิดทักษะ  ความชํานาญ  มีความ

หมายถึง  การปฏิบัติงานในอาชีพไดอยางมีคุณภาพ  

Demand  Driven) /นายจางในระดับสูง  

ปฏิบัติงานจนเปนอาชีพได  ดวยความซื่อสัตยสุจริต  มุงมั่น

ผลสัมฤทธิ์ของงานจนเกิดคุณลักษณะเชนเดียวกับผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในอาชีพได 

 

 

ประกอบอาชีพไดประกอบอาชีพไดประกอบอาชีพได   
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  ในปงบประมาณ   2561  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  ไดจัดแบงหลักสูตรที่เปดทําการสอน

ดังตอไปนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  แบบปกต ิ  เปดสอน  5  สาขางาน   คือ          

1) สาขางานยานยนต  2) สาขางานไฟฟากําลัง  3) สาขางานอิเล็กทรอนิกส  4) สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  

5) สาขางานการบัญชี 

   2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบบทวิภาคี  เปดสอน 2 สาขางาน  คือ    

1) สาขางานยานยนต  2) สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 

   3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบบทวิศึกษา  เปดสอน 7 สาขางาน  คือ  

1) สาขางานยานยนต  2) สาขางานเครื่องมือกล  3) สาขางานผลิตภัณฑ  4) สาขางานไฟฟากําลัง  5) สาขา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) สาขางานการบัญชี 7) สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แบบทวิภาคี  เปดสอน  5  สาขางาน  

คือ  1) สาขางานเทคนิคยานยนต  2) สาขางานไฟฟากําลัง  3) สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม               

4) สาขางานการบัญชี  5) สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ   

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบเทียบโอนประสบการณ    

เปดสอน  3  สาขางาน คือ  1) สาขางานไฟฟากําลัง  2) สาขางานการบัญชี   3) สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ   

   6.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  พ.ศ. 2533, 2540, 2555, 2558 (หลักสูตรหลากหลาย)               

เปดสอนประมาณ  136  รายวิชาใน  18  แผนกวิชา 

   7.  หลักสูตรพิเศษตามโครงการตาง ๆ คือ โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแกนักเรียน

ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน,  โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแกผูตองขังเรือนจํากลางอุดรธานี, 

โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน,  โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหม และหุนยนตอาชีวศึกษา, โครงการพัฒนาอาชีพ ตอยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน

กลุมเปาหมายพิเศษ และผูสูงอายุ, โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

(Fix it center), โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสรางโอกาสการสรางงานสรางอาชีพสราง

รายไดประชาชน 
 

 

 

 

 

การดําเนินงานจัดการเรียนการสอน 
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การจัดการเรียนการสอน 

 

  การจัดการเรียนการสอน   แบงออกเปน   20  แผนกวิชา  คือ 

1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

2. แผนกวิชาชางยนต 

3. แผนกวิชาเครื่องมือกล 

4. แผนกวิชาเชื่อมโลหะการ 

5. แผนกวิชาไฟฟากําลัง 

6. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 

7. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. แผนกวิชาคอมพิวเตอร 

9. แผนกวิชาบัญชีและพิมพดีด 

10. แผนกวิชาชางเสื้อสตรี 

11. แผนกวิชาชางเสื้อชาย 

12. แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม 

13. แผนกวิชาอาหารและขนม 

14. แผนกวิชาศิลปประดิษฐ 

15. แผนกวิชาเขียนแบบโฆษณา 

16. แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย 

17. แผนกวิชาผลิตภัณฑเครื่องหนัง 

18. แผนกวิชาดนตรี 

19. แผนกวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

20. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
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                   ระบบการบริหารของวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี   แบงออกเปน  4  ลกัษณะงาน  คือ 

1.  ลักษณะงานฝายบริหารทรัพยากร    แบงออกเปน  8  งานดังนี้ 

1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

1.2 งานบุคลากร 

1.3 งานการเงิน 

1.4 งานการบัญชี 

1.5 งานพัสดุ 

1.6 งานอาคารสถานที่ 

1.7 งานทะเบียน 

1.8 งานประชาสัมพันธ 

 

2.  ลักษณะงานฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    แบงออกเปน  6  งานดังนี้ 

2.1  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

2.2  งานครูที่ปรึกษา 

2.3  งานปกครอง 

2.4  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

2.5  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

2.6  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 

3.  ลักษณะงานฝายแผนงานและความรวมมือ   แบงออกเปน  6  งานดังนี้ 

3.1  งานวางแผนและงบประมาณ 

3.2  งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

3.3  งานความรวมมือ 

3.4  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

3.5  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

3.6  งานสงเสริมผลิตผลการคา และประกอบธุรกิจ 

 

 

การบริหารวิทยาลัย 
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4.  ลักษณะงานฝายวิชาการ     แบงออกเปน 5 งาน และ  20  แผนกวิชาดังนี้  

4.1  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

4.2  งานวัดผลและประเมินผล 

4.3  งานวิทยบริการและหองสมุด 

4.4  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4.5  งานสื่อการเรียนการสอน 

4.6  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

4.7  แผนกวิชาชางยนต 

4.8  แผนกวิชาชางกลโรงงาน 

4.9  แผนกวิชาเชื่อมโลหะ 

4.10 แผนกวิชาไฟฟากําลัง 

4.11 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส 

4.12 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.13 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

4.14 แผนกวิชาบัญชีและพิมพดีด 

4.15 แผนกวิชาชางเสื้อสตรี 

4.16 แผนกวิชาชางเสื้อชาย 

4.17 แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม 

4.18 แผนกวิชาอาหารและขนม 

4.19 แผนกวิชาศิลปประดิษฐ 

4.20 แผนกวิชาชางศิลปและเขียนแบบโฆษณา 

4.21 แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย 

4.22 แผนกวิชาผลิตภัณฑเครื่องหนัง 

4.23 แผนกวิชาดนตรี 

4.24 แผนกวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

4.25 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

                                                 

 

 

 

 

   นายชาญชัย   แสนจันทร

        รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร

 

 

 

                                                       

              นายวิชิต  ธรรมฤทธิ์

                รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
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นายธีรภัทร   ไชยสัตย 

ผูอํานวยการวิทยาลัย   

 

                                        

นายชาญชัย   แสนจันทร                         นายทองจันทร   ประทุมโฉม

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร       รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ

 

 

                                                                 

นายวิชิต  ธรรมฤทธิ ์                             นายสนั่น   มูลสาร

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ        รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

ฝายบริหาร 
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นายทองจันทร   ประทุมโฉม 

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ     

นายสนั่น   มูลสาร      

รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 



 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ปวช. (ปกติ)

1 สาขางานยานยนต 55 42 84 70 139 112

2 สาขางานไฟฟากําลัง 28 26 56 18 84 44

3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส 33 24 52 6 85 30

4 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 37 18 63 42 100 60

5 สาขางานการบัญชี 73 61 107 81 180 142

รวม ปวช. (ปกติ) 226 171 362 217 588 388

ปวช. (ทวิภาคี)

1 สาขางานยานยนต 3 0 0 0 3 0

2 สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 6 10 0 0 6 10

รวม ปวช. (ทวิภาคี) 9 10 0 0 9 10

ปวช. (ทวิศึกษา)

1 สาขางานยานยนต 47 43 70 67 117 110

2 สาขางานเคร่ืองมือกล 24 24 34 24 58 48

3 สาขางานผลิตภัณฑ 19 8 18 8 37 16

4 สาขางานไฟฟากําลัง 39 43 49 49 88 92

5 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 43 40 34 0 77 40

6 สาขางานการบัญชี 52 47 75 60 127 107

7 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 0 0 0 35 0 35

รวม ปวช. (ทวิศึกษา) 224 205 280 243 504 448

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 21

บัญชีแสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ปงบประมาณ   2561

แผนกวิชา/สาขางาน

ภาคเรียนท่ี

2/2560

ภาคเรียนท่ี 

หมายเหตุ1/2561
รวม

ท่ี

846รวมท้ังสิ้น 459 386 642 460 1,101



 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ปวส. (ทวิภาคี)

1 สาขางานเทคนิคยานยนต  28 36 41 31 69 67

2 สาขางานไฟฟากําลัง 11 8 28 7 39 15

3 สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 13 25 30 21 43 46

4 สาขางานการบัญชี 34 41 47 36 81 77

5 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 24 29 38 27 62 56

รวม ปวส. (ทวิภาคี) 110 139 184 122 294 261

ปวส. (เทียบโอนความรูฯ)

1 สาขางานไฟฟากําลัง 9 11 9 11 18 22

2 สาขางานการบัญชี 16 19 16 19 32 38

3 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 9 9 9 9 18 18

รวม ปวส. (เทียบโอนความรูฯ) 34 39 34 39 68 78

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

ปงบประมาณ   2561

ท่ี แผนกวิชา/สาขางาน

ภาคเรียนท่ี ภาคเรียนท่ี 

หมายเหตุ2/2560

รวมท้ังสิ้น 144 178 218 161

รวม

362 339

1/2561

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 22

บัญชีแสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษา



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

แผนกวิชาชางยนต 0 0 212 110 0 0 25 7 237 117

แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ 20 20 0 0 115 100 220 220 355 340

แผนกวิชาชางไฟฟา 20 20 0 0 0 0 0 0 20 20

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 89 82 0 0 125 103 0 0 214 185

แผนกวิชาชางเครื่องทําความเย็น 0 0 0 0 0 0 30 36 30 36

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 34 26 80 78 120 135 234 239

ประเภทวิชาคหกรรม

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 290 270 252 219 325 251 326 298 1,193 1,038

แผนกวิชาเสริมสวย - ตัดผม 477 400 584 447 785 658 545 423 2,391 1,928

แผนกวิชาอาหาร - ขนม 222 155 259 147 210 208 270 257 961 767

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

แผนกวิชาบัญชี - พิมพดีด 0 0 356 297 145 128 161 143 662 568

แผนกวิชาคอมพิวเตอร 21 20 44 0 198 155 0 0 263 175

แผนกวิชาภาษาอังฤษเพ่ืออาชีพ 109 91 135 117 50 67 50 63 344 338

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 9 6 8 3 0 0 0 0 17 9

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

แผนกวิชาศิลปประดิษฐ 201 201 98 98 470 382 205 77 974 758

แผนกวิชาดนตรี 124 112 123 106 155 136 110 79 512 433

แผนกวิชาผลิตภัณฑเครื่องหนัง 75 74 56 56 50 64 100 100 281 294

แผนกวิชาชางศิลปและเขียนแบบโฆษณา 131 0 45 0 40 39 80 92 296 131

แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย 74 74 49 49 0 0 0 0 123 123

รวมท้ังสิ้น 1,862 1,525 2,255 1,675 2,748 2,369 2,242 1,930 9,107 7,499

                                                         รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 23

รวมท้ังสิ้น(คน)ปการศึกษา 2561

122/1 122/2

บัญชีแสดงการเปรียบเทียบ

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (225 ชั่วโมง)  และหลักสูตรหลากหลาย

ปงบประมาณ   2561

ประเภท/สาขาวิชา

ภาคเรียนท่ี 2

ปการศึกษา 2560

ภาคเรียนท่ี 1

123/1 123/2



รวม

122/1 122/2 123/1 123/2 ท้ังสิ้น

หลักสูตร 6 ชั่วโมง

1 กําจัดขน (แวกซ) 0 0 18 0 18

2 แตงเล็บ 0 45 20 40 105

3 บุคลิกภาพของชางเสริมสวย 0 13 0 0 13

หลักสูตร 12 ชั่วโมง

4 การเปลี่ยนสีผม ทําไฮไลท 0 32 20 0 52

5 นวดหนา 0 11 18 0 29

6 ยืดผมรีบอรนดิ้ง 0 20 0 0 20

7 นวดคลายเครียดและประคบสมุนไพร 0 25 0 0 25

หลักสูตร 15 ชั่วโมง

8 การเพนทเล็บ 0 0 25 0 25

9 งานประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรม 0 0 39 0 39

10 ดอกไมประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ 0 0 106 0 106

11 แตงหนาเคกดวยวิปปงครีม 0 0 47 0 47

12 พวงหรีดดอกไมจันทร 0 28 0 0 28

หลักสูตร 18 ชั่วโมง

13 ชุดกันเปอน 0 20 32 0 52

14 เสื้อมอฮอม 0 30 20 0 50

15 งานซอมแซมและปรับเปลี่ยนรูปทรงเสื้อผา 0 0 0 27 27

หลักสูตร 21 ชั่วโมง

16 พิมพหนังสือราชการดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 0 0 27 0 27

หลักสูตร 30 ชั่วโมง

17 งานประดิษฐตามสมัยนิยม 0 0 65 0 65

18 จัดดอกไมงานมงคลสมรส 25 14 16 7 62

19 จัดดอกไมงานศพ 25 14 16 7 62

20 จัดพานพุม 25 0 37 7 69

21 แตงหนา Basic 43 30 43 17 133

22 ผาถุงสําเร็จ 0 44 35 0 79

23 ศิลปะการตกแตงเสื้อดวยมือ 0 38 35 0 73

24 เสื้อลูกไม 0 37 35 0 72

25 กางเกงแมว 0 0 0 45 45

                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 24

รายละเอียดแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

ปงบประมาณ  2561

ภาคเรียนท่ี 2/2560 ภาคเรียนท่ี 1/2561
ท่ี รายวิชา



รวม

122/1 122/2 123/1 123/2 ท้ังสิ้น

หลักสูตร 30 ชั่วโมง (ตอ)

26 งานประดิษฐของชํารวย 0 0 0 7 7

27 ธุรกิจรับพิมพงาน 0 0 0 45 45

28 ผลิตภัณฑงานกระดาษสา 0 0 0 7 7

29 งานอลูมิเน่ียมประกอบอาคาร 20 0 0 0 20

30 การติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร 20 0 0 0 20

31 การจัดการบัญชีควบคุมคลังสินคา 20 0 0 0 20

32 คอมพิวเตอรกราฟฟกเพ่ือสิ่งพิมพ 20 0 0 0 20

33 ลีลาศ 20 0 0 0 20

34 กระโปรงสมัยนิยม 20 0 0 0 20

35 ขนมไทย 20 0 0 0 20

36 การยกระดับฝมือดานการประกอบอาหารไทยสูครัวโลก 20 0 0 0 20

37 ตอเล็บอะคริลิคและการเพนทเล็บ 28 12 0 0 40

38 เกลาผม - ถักเปย 21 5 0 0 26

39 เขียวคิ้วถาวรสามมิติหกมิติ 28 9 0 0 37

40 ทรงผมสไตลแฟช่ัน 30 0 0 0 30

41 สระผม-เซทผม 20 0 0 0 20

42 จัดชอดอกไมแสดงความยินดี 25 14 0 0 39

43 แปรรูปเสื่อกกเปนของใช 25 0 0 0 25

44 จัดดอกไมแบบสากลเชิงธุรกิจ 20 0 0 0 20

45 นวดแกอาการ 20 0 0 0 20

46 การพัฒนาภาษาตางประเทศและบุคลิกภาพ 20 0 0 0 20

47 พิมพดีดอังกฤษ 0 34 0 0 34

48 คุกก้ี 0 35 0 0 35

49 ขนมเปยะ 0 33 0 0 33

50 เคก 0 35 0 0 35

51 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการท่ัวไป 0 50 0 0 50

หลักสูตร 42 ชั่วโมง

52 พิมพดีดไทย 62 263 83 143 551

หลักสูตร 45 ชั่วโมง

53 การเกลาผม - ถักเปย 0 27 82 17 126

54 การเปลี่ยนสีผมสไตลแฟช่ัน 0 6 25 17 48

55 การออกแบบเกลาผม 0 0 17 0 17

56 ขนมไทยและเครื่องดื่ม 0 0 16 0 16

                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 25

ท่ี รายวิชา
ภาคเรียนท่ี 2/2560 ภาคเรียนท่ี 1/2561



รวม

122/1 122/2 123/1 123/2 ท้ังสิ้น

หลักสูตร 45 ชั่วโมง (ตอ)

57 งานซอมลําโพง 0 0 46 0 46

58 งานประกอบคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 0 0 18 0 18

59 งานประดิษฐจากลูกปด 0 0 66 0 66

60 งานอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 0 0 57 0 57

61 จับจีบและผูกผาตกแตงโตะ 0 0 35 0 35

62 ซอยผมชายฟรีสไตล 25 85 108 21 239

63 ซอยผมหญิงฟรีสไตล 0 6 40 0 46

64 ตัดผมซาลอนเบ้ืองตน 25 84 197 21 327

65 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเบ้ืองตน 0 0 46 0 46

66 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสรางสื่อสิ่งพิมพ 0 0 51 0 51

67 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปออกแบบนําเสนองาน 0 0 59 0 59

68 ผลิตภัณฑท่ีใชในชีวิตประจําวัน 0 0 20 0 20

69 พิมพดีดไทย 0 0 45 0 45

70 ศิลปะการตกแตงของใชจากผา 0 0 42 0 42

71 ซอยผม - ดัดผมฟรีสไตล 0 0 0 17 17

หลักสูตร 48 ชั่วโมง

72 พิมพดีดคอมพิวเตอร 0 0 0 45 45

หลักสูตร 60 ชั่วโมง

73 วาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคผงคารบอน 0 0 0 46 46

74 หัตถกรรมเครื่องหนัง 49 0 0 50 99

75 นวดฝาเทาเพ่ือสุขภาพ 0 15 0 0 15

76 สนทนาภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มเรียน 0 67 0 0 67

หลักสูตร 75 ชั่วโมง

77 กระโปรงเบ้ืองตน 39 20 32 31 122

78 แกะสลักผักและผลไมในงานอาหาร 0 0 21 0 21

79 ขนมอบยอดนิยม 0 22 26 20 68

80 เคกและการแตงหนาเคกเพ่ืออาชีพ 0 0 47 19 66

81 งานเช่ือมไฟฟาเบ้ืองตน Simulation 0 0 60 220 280

82 งานเช่ือมมิก/แม็ก Simulation 0 0 40 0 40

83 งานซอมเครื่องคอมพิวเตอร 0 13 39 0 52

84 แตงเล็บ เพนทเล็ก 0 0 25 11 36

85 ลีลาศ 63 79 54 46 242

86 สระผม-เซ็ทผม 15 31 20 20 86

                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 26

ท่ี รายวิชา
ภาคเรียนท่ี 2/2560 ภาคเรียนท่ี 1/2561



รวม

122/1 122/2 123/1 123/2 ท้ังสิ้น

หลักสูตร 75 ชั่วโมง (ตอ)

87 เสื้อผาบุรุษเบ้ืองตน 50 30 20 0 100

88 กระโปรงสมัยนิยม 35 0 0 51 86

89 การซอยผม - ตัดผม 1 16 14 0 35 65

90 การนวดหนา - แตงหนา 11 0 0 10 21

91 การเปลี่ยนสีผม 0 0 0 19 19

92 ขนมไทยชาววัง 9 0 0 16 25

93 งานซอมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 18 18

94 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 18 18

95 งานบายศรีโอกาสตาง ๆ 28 28 0 21 77

96 งานปกและประดิษฐของใช 0 0 0 31 31

97 โดนัท ขนมปง และเดนนิสเพสตรี้ 0 0 0 47 47

98 ตัดผมชายระดับ 1 30 17 0 54 101

99 ตัดผมชายระดับ 2 28 0 0 54 82

100 ตัดผมชายสไตลสมัยนิยม 0 0 0 25 25

101 เทคนิคการซอยผม 42 0 0 45 87

102 เทคโนโลยีงานซอมสีรถยนต (ระบบอัจฉริยะ) 0 0 0 7 7

103 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปงานกราฟก Photoshop 0 0 0 45 45

104 พาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปยะ และขนมอบท่ัวไป 48 0 0 47 95

105 มาลัยมงคล 28 0 0 21 49

106 เสื้อเบ้ืองตน 41 0 0 31 72

107 เสื้อสมัยนิยม 1 35 0 0 51 86

108 ออกแบบเสื้อผาแฟช่ัน 0 0 0 31 31

109 อาหารจานเดียว 0 0 0 16 16

110 อาหารไทย 4 ภาค 0 0 0 46 46

111 อาหารวางยอดนิยม 0 0 0 46 46

112 กางเกงบุรุษเบ้ืองตน 50 0 0 0 50

113 ขนมอบประเภทโดนัทขนมปงและเดนิชพรสตี้ 48 0 0 0 48

114 อาหารไทยชาววัง 10 11 0 0 21

115 การเกลาผม-ถักเปย 11 0 0 0 11

116 การแตงผมบารเบอรซาลอน 27 0 0 0 27

117 นวดไทยแบบเชลยศักดิ์ 21 0 0 0 21

118 นวดประคบสมุนไพร 21 0 0 0 21

119 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1 (Basic Korean 1) 6 0 0 0 6

                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 27

ท่ี รายวิชา
ภาคเรียนท่ี 2/2560 ภาคเรียนท่ี 1/2561



รวม

122/1 122/2 123/1 123/2 ท้ังสิ้น

หลักสูตร 75 ชั่วโมง (ตอ)

120 ระบบเครื่องยนต 0 37 0 0 37

121 ระบบสงกําลังรถยนต 0 37 0 0 37

122 ระบบเครื่องลางรถยนต 0 36 0 0 36

123 งานซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 0 13 0 0 13

124 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 1 0 3 0 0 3

หลักสูตร 90 ชั่วโมง

125 ขนมไทย 0 11 19 0 30

126 งานกระเปาหนังสตรี 25 56 64 50 195

127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและธุรกิจ ระดับ 1 0 0 67 0 67

128 รองเลนใหเปนเพลง 0 27 36 0 63

129 วาดภาพดวยเทคนิคสีอะคริลิก 0 0 39 46 85

130 อาหารไทย 0 0 53 0 53

หลักสูตร 150 ชั่วโมง

131 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ระดับตน) 0 0 0 63 63

132 รองเลนใหเปนวง 0 0 0 33 33

133 ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด 29 0 0 0 29

134 การนวดสวีดิช 12 0 0 0 12

135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ระดับกลาง) 71 0 0 0 71

136 นวดไทยเพ่ือสุขภาพ 0 9 0 0 9

1,525 1,675 2,369 1,930 7,499รวม

ท่ี รายวิชา
ภาคเรียนท่ี 2/2560 ภาคเรียนท่ี 1/2561

                                                    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 28



                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 29

1.  ขาราชการครู จํานวน    38    อัตรา

อัตรากําลัง
ประจําปงบประมาณ  2561

1.  ขาราชการครู จํานวน    38    อัตรา
2.  ขาราชการพลเรือน จํานวน     1    อัตรา
3.  ลูกจางประจํา จํานวน     4    อัตรา
4.  พนักงานราชการ จํานวน     3     อัตรา
5.  ครูจางสอน จํานวน    15     อัตรา5.  ครูจางสอน จํานวน    15     อัตรา
6.  ลูกจางชั่วคราว จํานวน    25 อัตรา

รวมท้ังสิ้น              86 อัตรา



รายละเอียดอัตรากําลังขาราชการครูและลูกจาง

                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 30

ลําดับ

ท่ี

ขาราชการครู

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี

รายละเอียดอัตรากําลังขาราชการครูและลูกจาง

ปงบประมาณ 2561

วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด ทําหนาท่ีตําแหนงชื่อ - สกุล คศ.

1 นายธีรภัทร ไชยสัตย กศ.ม.บริหารการศึกษา ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 3 บริหารสถานศึกษา

2 นายชาญชัย แสนจันทร ค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 3 บริหารสถานศึกษา

3 นายวิชิต ธรรมฤทธ์ิ ค.อ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 3 บริหารสถานศึกษา

4 นายทองจันทร ประทุมโฉม ค.อ.ม.ไฟฟา รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 3 บริหารสถานศึกษา

ขาราชการครู

4 นายทองจันทร ประทุมโฉม ค.อ.ม.ไฟฟา รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 3 บริหารสถานศึกษา

5 นายสนั่น มูลสาร ศษ.ม.การบริหารการศึกษา รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 3 บริหารสถานศึกษา

6 นางนวลนภา   ริมโพธ์ิเงิน ค.อ.ม.คอมพิวเตอรและ ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร

เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนางานประกันคุณภาพฯ,

งานวิจัย, งานปกครอง, งานแนะแนวงานวิจัย, งานปกครอง, งานแนะแนว

7 นางพัชรี ลีปรีชานนท วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร

หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาฯ

8 นายวิสาขะ    เรืองปญญา คอ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ครูชํานาญการ 2 หัวหนาแผนกวิชาชางศิลปฯ

หัวหนางานโครงการพิเศษฯ, 

9 นายทวีศักด์ิ ทานน คบ.อุตสาหกรรมศิลป ครูชํานาญการ 2 หัวหนาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส9 นายทวีศักด์ิ ทานน คบ.อุตสาหกรรมศิลป ครูชํานาญการ 2 หัวหนาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

งานกิจกรรมฯ, งานปกครอง, งานแนะแนว, .งานวิจัยฯ

10 นางสุจิรัฏ   นิกร กศ.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ

หัวหนางานวัดผลฯ

11 นางวารุณี   สมศรีโย คบ.คหกรรมศาสตร ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหนาแผนกวิชาชางเสื้อสตรี11 นางวารุณี   สมศรีโย คบ.คหกรรมศาสตร ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหนาแผนกวิชาชางเสื้อสตรี

หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป

12 นายณรงค   จันทรา บธ.ม.การจัดการเชิงกลยุทธ ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหนาแผนกวิชาไฟฟากําลัง,งานวิจัย

13 นางกรดา   สืบศรี ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชํานาญการ 2 หัวหนาแผนกวิชาชางเสื้อชาย

หัวหนางานการเงิน

14 นายวิกิต   เกิดแสง คบ.อุตสาหกรรมศิลป ครูชํานาญการ 2 หัวหนาแผนกวิชาชางยนต,งานวิจัย,

งานพัสดุ, งานแนะแนวฯ

15 นางวราภรณ   ประทุมโฉม ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาชางเสื้อสตรี

หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนฯ



                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 31

รายละเอียดอัตรากําลังขาราชการครูและลูกจาง

ลําดับ

ท่ี

16 นายวุฒิชัย   ศรีสุวอ คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูชํานาญการ 2 หัวหนาแผนกวิชาเคร่ืองมือกล

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี

รายละเอียดอัตรากําลังขาราชการครูและลูกจาง

ปงบประมาณ 2561

ตําแหนง ทําหนาท่ีคศ.ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด

16 นายวุฒิชัย   ศรีสุวอ คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูชํานาญการ 2 หัวหนาแผนกวิชาเคร่ืองมือกล

งานปกครอง,งานกิจกรรมฯ,

งานวิจัยฯ, งานแนะแนวฯ

17 นายสมนึก   อุนแกว ค.อ.ม.คอมพิวเตอรและ ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหนาแผนกวิชาดนตรี,

เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนางานศูนยขอมูลฯเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนางานศูนยขอมูลฯ

18 นางสุวารี   ติยารัชกุล บธ.บ.การจัดการท่ัวไป ครูชํานาญการ 2 หัวหนาแผนกวิชาบัญชีและพิมพดีด,

งานครูที่ปรึกษา, งานวิจัยฯ,งานปกครอง,งานแนะแนว

19 นายอนนท   บุญชวยเหลือ คบ.หัตถกรรม ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหนาแผนกวิชาผลิตภัณฑเครื่องหนัง,

งานโครงการพิเศษฯ,งานแนะแนวงานโครงการพิเศษฯ,งานแนะแนว

20 นายประยุทธ    รัตนปญญา ค.อ.ม.คอมพิวเตอรและ ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ งานสื่อการเรียนฯ, งานวิจัยฯ

งานปกครอง, งานแนะแนวฯ

21 นายเชิดศักด์ิ   คําสุนันท คอ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาชางยนต

หัวหนางานอาชีวศึกษาฯ, งานความรวมมือหัวหนางานอาชีวศึกษาฯ, งานความรวมมือ

22 นายสันทนา  สงครินทร ค.อ.ม.คอมพิวเตอรและ ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

เทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการฯ

23 นายบุญสนอง สีมืด ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหนาแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ,

งานวิจัยฯ, งานปกครองงานวิจัยฯ, งานปกครอง

งานแนะแนวฯ

24 นายอุดม   อึ้งพรหมบัณฑิต ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาชางไฟฟา

หัวหนางานวิทยบริการฯ

25 นายอภิสิทธ์ิ โรมเมือง ค.อ.ม.คอมพิวเตอรศึกษา ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร,

หัวหนางานครูท่ีปรึกษา

26 นางอรุณพร   ชาญสุข คอม.การวิจัยและประเมินผล ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหนาแผนกวิชาอาหารและขนม

ทางการศึกษา หัวหนางานบุคลากร



                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 32

รายละเอียดอัตรากําลังขาราชการครูและลูกจาง

ลําดับ

ท่ี

27 นางวิมล   แถมเงิน ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาบัญชีและพิมพดีด

ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด ตําแหนง คศ. ทําหนาท่ี

ปงบประมาณ 2561

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี

รายละเอียดอัตรากําลังขาราชการครูและลูกจาง

27 นางวิมล   แถมเงิน ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาบัญชีและพิมพดีด

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ

28 นายโกวิทย   เหลาโยธี ค.อ.ม.คอมพิวเตอรและ ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนางานสื่อฯ

29 นายพิสิฐ โฮลิ่ม คอ.บ.อุตสาหการ ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาเชื่อมโลหะ,29 นายพิสิฐ โฮลิ่ม คอ.บ.อุตสาหการ ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาเชื่อมโลหะ,

หัวหนางานปกครอง

30 นางวารี   ฤทธิโยธี  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหนาแผนกวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

31 นายพรชัย   ศรีนาค กศ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาชางยนต31 นายพรชัย   ศรีนาค กศ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาชางยนต

32 นางเกษร ครองยุทธ บธม.บริหารธุรกิจ ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาบัญชีและพิมพดีด

หัวหนางานการบัญชี

33 นส.อภิญญา บัวคําโคตร กศ.ม.ภาษาอังกฤษ ครูชํานาญการพิเศษ 3 สอนแผนกวิชาภาษาอังกฤษ

หัวหนางานความรวมมือ, 

งานอาชีวศึกษาฯ, งานอาชีวศึกษาฯ, 

งานวิทยบริการและหองสมุด

34 นายจีระเดช สิงคลีประภา ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟา ครูชํานาญการ 2 สอนแผนกวิชาไฟฟากําลัง, 

หัวหนางานวิจัยฯ, งานอาคารฯ

35 นายหรรษา เสริฐผล ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหนาแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน,35 นายหรรษา เสริฐผล ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม ครูชํานาญการพิเศษ 3 หัวหนาแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน,

หัวหนางานอาคารสถานที่, งานวิจัยฯ, งานแนะแนวฯ

36 นายเทพบัณฑิต สีงคีบับพา วท.บ.อิเล็กทรอนิกส - - สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส,

หัวหนางานกิจกรรมฯ, งานวิจัยฯ

37 นายสมบัติ มุงเคน วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส - - สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส,

หัวหนางานทะเบียน, งานกิจกรรมฯ, 

งานโครงการพิเศษฯ

38 นายกฤษฎา เสนาเจริญ ปทส.เชื่อมประสาน - - สอนแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ,

หัวหนางานพัสดุ



รายละเอียดอัตรากําลังขาราชการครูและลูกจาง

                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 33

ลําดับ

ท่ี

ขาราชการพลเรือน

ตําแหนง

ปงบประมาณ 2561

วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด ทําหนาท่ี

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี

ชื่อ - สกุล

รายละเอียดอัตรากําลังขาราชการครูและลูกจาง

คศ.

1 นางวิไลลักษณ สิงหปน บธ.บ.การตลาด เจาพนักงานธุรการ - เจาหนาท่ีงานวิทยบริการและหองสมุด

1 นายสุภาพ รามจะตุ ม.3 พนักงานขับรถ - พนักงานขับรถยนต

2 นายสมศักด์ิ อรุณในเมือง ป.6 คนงาน - คนงาน

ลูกจางประจํา

ขาราชการพลเรือน

2 นายสมศักด์ิ อรุณในเมือง ป.6 คนงาน - คนงาน

3 นายวาลี ปญญาทอง ม.3 คนงาน - คนงาน

4 นายสมพิศ โคกโพธ์ิ ป.6 นักการภารโรง - นักการภารโรง

1 นส.กนกลักษณ มูลอามาตย กศ.บ.ภาษาไทย ครูจางสอน - สอนภาษาไทย,งานพัฒนาหลักสูตรฯ

พนักงานราชการ

1 นส.กนกลักษณ มูลอามาตย กศ.บ.ภาษาไทย ครูจางสอน - สอนภาษาไทย,งานพัฒนาหลักสูตรฯ

2 นส.สุนิสา รัตนนิมิตร บธ.บ.การบัญชี ครูจางสอน - สอนบัญช,ีงานวางแผนฯ

3 นายอภิรักษ ทองดี วท.บ.วิทยาศาสตร ครูจางสอน - สอนสังคมศึกษา,พละศึกษา,

งานกิจกรรม, งานปกครอง

1 นางกงเหรียญ รัตนปญญา คบ.คหกรรมศาสตร ครูจางสอน - สอนอาหาร-ขนม,งานการคาฯ

ครูจางสอน

1 นางกงเหรียญ รัตนปญญา คบ.คหกรรมศาสตร ครูจางสอน - สอนอาหาร-ขนม,งานการคาฯ

2 นางร่ืนฤดี   ศรีปญญา คบ.คหกรรมศาสตร ครูจางสอน - สอนศิลปประดิษฐ

3 นายพงษศักด์ิ ชาญณรงค ม.6 ครูจางสอน - หัวหนาแผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม,

งานโครงการพิเศษฯ

4 นส.วิชชุตา อนันตะ ปวส. ครูจางสอน - สอนเสริมสวย, งานโครงการพิเศษฯ4 นส.วิชชุตา อนันตะ ปวส. ครูจางสอน - สอนเสริมสวย, งานโครงการพิเศษฯ

5 นส.นีรนุช เดชะ ค.บ.ฟสิกซ ครูจางสอน - สอนคณิตศาสตร,งานวัดผล

6 นส.ขนิษฐา นาคเปา บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ ครูจางสอน - สอนคอมพิวเตอร, งานประกันฯ

งานกิจกรรม

7 นายเอนก กองคํา ปทส.ชางยนต ครูจางสอน - สอนชางยนต, งานอาชีวศึกษาฯ

งานกิจกรรม, งานครูที่ปรึกษา, งานปกครองงานกิจกรรม, งานครูที่ปรึกษา, งานปกครอง

8 นายโยธิน เรืองสมบัติ ปทส.ไฟฟา ครูจางสอน - สอนชางไฟฟา, งานกิจกรรม,

งานแนะแนว, งานปกครอง, งานอาคาร

9 นายนัฐอนันต นิกร คอบ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร ครูจางสอน - สอนเทคโนโลยีสารสนเทศ,

งานประชาสัมพันธ,งานสื่อฯ



รายละเอียดอัตรากําลังขาราชการครูและลูกจาง

                                                             รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 34

ลําดับ

ท่ี
ตําแหนงชื่อ - สกุล

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี

ปงบประมาณ 2561

ทําหนาท่ี

ครูจางสอน (ตอ)

วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด คศ.

รายละเอียดอัตรากําลังขาราชการครูและลูกจาง

10 นส.วงษเดือน สีดาเดช บช.บ.การบัญชี ครูจางสอน - สอนบัญขี-พิมพดีด, งานการบัญชี,

งานสวัสดิการนักเรียน

11 นางกานตรวี เกษรราช คบ.คหกรรมศาสตร ครูจางสอน - สอนศิลปประดิษฐ,งานโครงการพิเศษฯ

12 นางภัณฑิลา มีแสง คอ.ม.การสงเสริมสุขภาพ ครูจางสอน - สอนหัตถเวชกรรมไทย

ครูจางสอน (ตอ)

12 นางภัณฑิลา มีแสง คอ.ม.การสงเสริมสุขภาพ ครูจางสอน - สอนหัตถเวชกรรมไทย

13 นางวนิดา ใจซ่ือ ปวส.การตลาด ครูจางสอน - สอนเสริมสวย, งานโครงการพิเศษฯ

14 นายธีระพงษ หัสกัน ประกาศนียบัตรนักธรรมช้ันเอก ครูจางสอน - สอนตัดผมชาย

15 นายเสกสรรค กองสิน ปวส.ชางยนต ครูจางสอน - สอนชางยนต

ลูกจางชั่วคราวลูกจางชั่วคราว

1 นายณัฐวุฒิ อบภิรมย ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป เจาหนาท่ี - งานพัสดุ

2 นส.นนทยา จันทรดํา ศศ.บ.บริหารงานท่ัวไป เจาหนาท่ี - งานกิจกรรมฯ งานครูท่ีปรึกษา, 

งานปกครอง

3 นางภัทรภรณ อิงสุรารักษ บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ เจาหนาท่ี - งานวางแผน, งานสงเสริมผลิตผลฯ,

งานศูนยขอมูลฯงานศูนยขอมูลฯ

4 นส.ดวงเดือน ทารินทร บธ.บ.การจัดการท่ัวไป เจาหนาท่ี - งานประกันคุณภาพฯ, งานวิจัยฯ, งานความรวมมือ

5 นส.อุไร หัสรินทร ปวส.คอมพิวเตอร เจาหนาท่ี - งานบริหารงานท่ัวไป

6 นส.ทิพยวรรณ บุญอาจ ปวส.การบัญชี เจาหนาท่ี - งานการเงิน

7 นส.สุธิดา จันทะวงศ บธ.บ.การสื่อสารการตลาด เจาหนาท่ี - งานโครงการพิเศษฯ,งานแนะแนวฯ, งานสวัสดิการฯ7 นส.สุธิดา จันทะวงศ บธ.บ.การสื่อสารการตลาด เจาหนาท่ี - งานโครงการพิเศษฯ,งานแนะแนวฯ, งานสวัสดิการฯ

8 นส.จาริณี ปากดีหวาน ปวส.การบัญชี เจาหนาท่ี - งานการบัญชี

9 นส.พรจิรา ชาญณรงค ปวส.คอมพิวเตอร เจาหนาท่ี - งานบุคลากร

10 นส.มนัสวี ขอจักร บธ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย เจาหนาท่ี - งานพัสดุ

11 นส.มาลีรัตน ลุนนา บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ เจาหนาท่ี - งานทะเบียน

12 นส.พราวนภา บุญนาง ปวส.การบัญชี เจาหนาท่ี - งานการเงิน

13 นส.กานตสุภา สุนทรวงษ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เจาหนาท่ี - งานวิทยบริการและหองสมุด

14 นายพงศกร ธาตุทอง วท.บ.ชีววิทยา เจาหนาท่ี - งานประชาสัมพันธ

15 นส.ยุธิดา บุตรธนู บช.บ.การบัญชี เจาหนาที่ - งานวัดผลฯ, งานทวิภาคีฯ

16 นางสุภาดา พลทัสสะ บธ.บ.การบัญชี เจาหนาท่ี - งานพัฒนาหลักสูตรฯ
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รายละเอียดอัตรากําลังขาราชการครูและลูกจาง

ลําดับ

ท่ี

ลูกจางชั่วคราว (ตอ)

ปงบประมาณ 2561

ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขาวิชาสูงสุด ตําแหนง คศ. ทําหนาท่ี

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี

รายละเอียดอัตรากําลังขาราชการครูและลูกจาง

ลูกจางชั่วคราว (ตอ)

17 นส.ปางฤดี เวชบรรพต บธ.บ.การเงิน เจาหนาท่ี - งานพัสดุ

18 นส.ปาจารีย ฤทธิโยธี บธ.บ.การจัดการท่ัวไป เจาหนาท่ี - งานทะเบียน

19 นายอัครพล ออนบัวขาว ค.อ.บ.อุตสาหกรรมบัณฑิตอิเล็กทรอนิกส เจาหนาท่ี - งานประชาสัมพันธ,งานกิจกรรม,งานโครงการพิเศษ

20 นายสุรชัย แกวสาร ม.3 นักการภารโรง - นักการภารโรง20 นายสุรชัย แกวสาร ม.3 นักการภารโรง - นักการภารโรง

21 นายอุดร ศรีแกว ป.6 นักการภารโรง - นักการภารโรง

22 นายสํารอง ปทุมวัน ป.6 นักการภารโรง - นักการภารโรง

23 นายกัณหา ไชยมงคล ม.3 นักการภารโรง - นักการภารโรง

24 นายมงคล นาคหัวเพชร ม.3 นักการภารโรง - นักการภารโรง24 นายมงคล นาคหัวเพชร ม.3 นักการภารโรง - นักการภารโรง

25 นางวิมาลา สระแกว ม.6 นักการภารโรง - นักการภารโรง



งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร

งบบุคลากร

1 เงินเดือน 19,985,403.00 19,985,403.00 0.00

2 เงินประจําตําแหนง 1,484,000.00 1,484,000.00 0.00

3 เงินวิทยฐานะ 2,583,200.00 2,583,200.00 0.00

4 คาจางประจํา 990,755.00 990,755.00 0.00

5 พนักงานราชการ 743,142.00 743,142.00 0.00

6 คาใชสอยพนักงานราชการ 32,900.00 25,500.00 7,400.00

งบดําเนินงาน

7 คาตอบแทน 2,042,990.00 2,042,990.00 0.00

ผลผลิตผูรับบริการการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน

ท่ี ผลการใชจาย

ปงบประมาณ  2561

                                         รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 : 36

สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ 

หมวดรายจาย คงเหลือ

*

7 คาตอบแทน 2,042,990.00 2,042,990.00 0.00

8 คาใชสอย 1,165,606.20 1,165,606.20 0.00

9 คาวัสดุ 3,794,803.80 3,985,756.72 -190,952.92

10 คาสาธารณูปโภค 1,500,000.00 1,309,047.08 190,952.92

งบลงทุน

11 คาครุภัณฑ 1,700,000.00 1,688,460.00 11,540.00

12 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ :  *    1. คาใชสอยพนักงานราชการ คงเหลือ 7,400.- สอศ.ไดดึงเงินคืนทางระบบแลว

              **   2.  คาวัสดุเบิกจายจากคาสาธารณูปโภค ในผลผลิตเดียวกัน

              ***  3. คาครุภัณฑ งปม.คงเหลือ 11,540.- สํานักงบประมาณไดดึงเงินคืนทางระบบแลว

รวมท้ังส้ิน 36,003,860.0036,022,800.00 18,940.00

***

**
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและผลการใชจาย

ปงบประมาณ  2561

ผลผลิตผูรับบริการการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน
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งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ผลการใชจาย



งบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรร

งบบุคลากร

1 เงินเดือน+เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00

2 คาจางประจํา 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน

3 คาตอบแทน 368,200.00 368,200.00 0.00

4 คาใชสอย 0.00 0.00 0.00

5 คาวัสดุ 0.00 0.00 0.00

6 คาสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00

7 โครงการสงเสริมพัฒนา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 27,000.00 27,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ 

คงเหลือผลการใชจาย

ปงบประมาณ  2561

ท่ี หมวดรายจาย

                                         รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 : 38

งบเงินอุดหนุน

9 คาหนังสือเรียน 724,500.00 724,500.00 0.00

10 คาอุปกรณการเรียน 171,810.00 84,410.00 87,400.00

11 คาเครื่องแบบนักเรียน 361,800.00 195,300.00 166,500.00

12 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 354,825.00 354,825.00 0.00

13 คาจัดการเรียนการสอน 2,115,230.00 2,115,230.00 0.00

14 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000.00 30,000.00 0.00

15 เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของนักเรียน 177,600.00 176,800.00 800.00

สายอาชีพอาชีวศึกษา

4,330,965.00 4,076,265.00 254,700.00

หมายเหตุ :  *    1. คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน และเงินอุดหนุนคาอุปกรณสายอาชีพฯ

                     

                     สํานักงบประมาณไดดึงเงินคืนทางระบบแลว

รวมท้ังส้ิน

*

*

*
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ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปงบประมาณ  2561

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและผลการใชจาย
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งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ผลการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ผลการใชจาย
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งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร

งบบุคลากร

1 เงินเดือน+เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00

2 คาจางประจํา 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน

3 คาตอบแทน 692,700.00 692,700.00 0.00

4 คาใชสอย 0.00 0.00 0.00

5 คาวัสดุ 0.00 0.00 0.00

6 คาสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00

ผลการใชจายท่ี

สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ 

ปงบประมาณ  2561

หมวดรายจาย คงเหลือ

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

6 คาสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน

7 เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียน 0.00 0.00 0.00

ของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน

งบลงทุน

8 คาครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00

9 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0.00 0.00 0.00

692,700.00 0.00รวมท้ังส้ิน 692,700.00
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและผลการใชจาย

ปงบประมาณ  2561

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

คาตอบแทน

100%
คาตอบแทน
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งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร

งบเงินอุดหนุน

1 โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 91,000.00 91,000.00 0.00

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และหุนยนตอาชีวศึกษา

งบรายจายอ่ืน
2 โครงการอาชีวะตานยาเสพติด 1,960,000.00 1,960,000.00 0.00

3 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 118,000.00 118,000.00 0.00

ในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

4 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา 25,000.00 25,000.00 0.00

ทวิภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน

ท่ี ช่ือโครงการ ผลการใชจาย

ปงบประมาณ  2561

ตามโครงการพิเศษตาง ๆ

คงเหลือ

สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ

ทวิภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน

5 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 540,000.00 539,996.40 3.60

ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it center)

6 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํา 100,000.00 100,000.00 0.00

รูปแบบแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยง

การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

7 เงินอุดหนุนคาจัดการศึกษาคูขนานมัธยม 1,479,400.00 1,479,370.00 30.00

ศึกษาตอนปลาย-ปวช. (ทวิศึกษา)

8 โครงการพัฒนาอาชีพตอยอดอาชีพประชากร 32,000.00 32,000.00 0.00

วัยแรงงานกลุมเปาหมายพิเศษและผูสูงอายุ

9 โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา 25,000.00 25,000.00 0.00

10 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูใหนักเรียน 117,600.00 117,600.00 0.00

11 โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600.00 189,600.00 0.00

12 โครงการจางครูวิชาชีพผูทรงคุณคา 300,000.00 300,000.00 0.00

13 โครงการผลิต พัฒนาเสริมสรางคุณภาพ 24,000.00 24,000.00 0.00

ชีวิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

5,001,566.40 33.605,001,600.00รวมท้ังส้ิน
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ปงบประมาณ  2561

ตามโครงการพิเศษตาง ๆ

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและผลการใชจาย
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1 คาข้ึนทะเบียน

2 คาบํารุงการศึกษา

3 เบ็ดเตล็ดเงินบํารุงการศึกษา

4 รายไดจากการขายผลิตผล

5 ดอกเบี้ยรับ

6 เงินรับฝาก

7 เงินอุดหนุนโครงการหองเรียนพิเศษ

8 รับคืนเงินคาจางตามโครงการจัดหาบุคลากรฯ

0.00

รายรับเงินรายได

0.00

0.00

ท่ี จํานวนเงิน

ปงบประมาณ  2561

3,360,395.00

0.00

1,500,000.00

หมวดรายจาย

15,000.00

37,300.00

หมายเหตุ

4,912,695.00รวมท้ังส้ิน



แผนภูมิแสดงอัตราสวนแยกตามประเภทของรายรับเงินรายได

ปงบประมาณ  2561

                               รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 : 45

คาบํารุงการศึกษา

68.40%

เงินรับฝาก

0.31%

เงินอุดหนุน

โครงการหองเรียน

พิเศษ

30.53%รับคืนเงินคาจางตาม

โครงการจัดหาบุคลากร

0.76%

คาบํารุงการศึกษา เงินรับฝาก

เงินอุดหนุนโครงการหองเรียนพิเศษ รับคืนเงินคาจางตามโครงการจัดหาบุคลากร
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งบบุคลากร

1 คาจางชั่วคราว

งบดําเนินงาน

2 คาตอบแทน

3 คาใชสอย

4 คาวัสดุ

5 คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

6 คาครุภัณฑ

จํานวนเงิน

0.00

1,509,000.00

803,765.67

135,927.24

1,075,710.00

หมายเหตุ

ปงบประมาณ  2561

ท่ี

2,013,136.00

รายจายเงินรายได

หมวดรายจาย

6 คาครุภัณฑ

7 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอ่ืน

8 รายจายอ่ืน 91,440.00

รวมท้ังส้ิน

1,509,000.00

0.00

5,628,978.91



แผนภูมิแสดงอัตราสวนแยกตามประเภทของรายจายเงินรายได
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                               รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 : 47

คาตอบแทน

19.11%

คาใชสอย

14.28%
คาวัสดุ

2.41%

คาครุภัณฑ

26.81%

คาจางชั่วคราว

35.76%

26.81%

รายจายอ่ืน

1.62%

คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ รายจายอื่น



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   1. ระดมทรัพยากรภายนอก แผนกวิชาชางยนต มค.-สค. 61 - - - - - - -

ในการจัดการอาชีวศึกษา

หลักสูตร ปวช., ปวส.

   2. การจัดทําโครงงาน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 16 พย. 60 -    1. มีโครงงานสงเขาประกวดระดับ - - - 8,000 - -

วิทยาศาสตร 16 กย. 61 อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

   2. โครงงานไดเปนตัวแทนเขาประกวด

ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   

   3. ฝกทักษะนอกสถานท่ี แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย ตค. 60 - - - - - -    1. แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย -

และบริการสังคม กย. 61 ไมมีการเรียนการสอนใน

หองน้ัน จึงไมไดออก

ฝกทักษะนอกสถานท่ี

สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 48

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   4. การจัดการศึกษาเรียนรวม งานพัฒนาหลักสูตร พย. 60 -    1. ขออนุมัติโครงการ ประชุมวางแผน 1,000 - - - - -

หลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยม การเรียนการสอน กย. 61 กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ทวิศึกษา จ.อุดรธานี

ประจําปงบประมาณ 2561    2. จัดซื้อวัสดุ จัดแผนการเรียน 

ตารางเรียน ตารางสอน

   3. นิเทศติดตามการเรียนการสอน

   4. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

   5. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู งานพัฒนาหลักสูตร พย. 60 -    1. ขออนุมัติโครงการ แตงต้ังคณะกรรมการ 1,000 - - - - -

แบบฐานสมรรถนะบูรณาการ การเรียนการสอน กย. 61    2. จัดทําแผนการเรียนรูรายวิชา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    3. ตรวจสอบแผนการเรียนรูรายวิชา

ประจําปงบประมาณ 2561    4. ประเมินผล นิเทศติดตาม สรุปผล

การดําเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 49

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   6. การเปดสอนโครงการ งานพัฒนาหลักสูตร พย. 60 -    1. ขออนุมัติโครงการ ประชุม 1,000 - - - - -

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การเรียนการสอน กย. 61 ประสานงานวิทยากร

(วันเสารและอาทิตย)    2. จัดทําตารางสอน จัดฝกอบรมวิชาชีพ

ปงบประมาณ 2561    3. นิเทศติดตาม

   4. สรุปผลการดําเนินงาน

   7. การนิเทศการจัดการเรียน งานพัฒนาหลักสูตร พย. 60 -    1. ขออนุมัติโครงการ ประชุม วางแผน 1,000 - - - - -

การสอนภายในสถานศึกษา การเรียนการสอน กย. 61    2. จัดตารางการนิเทศการเรียนการสอน

ประจําป 2561    3. สรางเครื่องมือการนิเทศ นิเทศ

ติดตามการสอนของครู

   4. ประเมินผล สรุปโครงการนิเทศ

การเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2560 และภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2561

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 50

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   8. การใชและพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนาหลักสูตร พย. 60 -    1. ขออนุมัติโครงการ แตงต้ังคณะกรรมการ 1,000 - - -    1. ครูท่ีพัฒนาหลักสูตร    1. ตองใหครูตระหนัก

ฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอด การเรียนการสอน กย. 61    2. วางแผน ประสานงาน เชิญผูทรง ยังไมจัดทําเทาท่ีควร ในการใชและพัฒนา

คลองกับความตองการของ คุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญรวมพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร และจัดทําสง

สถานประกอบการหรือ    3. จัดทําหลักสูตรฉบับรางและฉบับแกไข ตามขั้นตอนกระบวนการ

ประชาคมอาเซียน ประจําป 2561 ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   9. การจัดการเรียนแบบเทียบ ฝายวิชาการ ตค. 60 -    1. ไดดําเนินการเทียบโอนความรู และ - - 5,000 - - -

โอนความรูและประสบการณ กพ. 61 ประสบการณรายวิชา 2 ใน 3 จํานวน

ท้ังสิ้น 43 คน ใน 3 สาขางาน

   10. พัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝายวิชาการ 1 ตค. 60 -    1. มีนักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการ - - - 1,000 - -

นักศึกษาเพ่ือเตรียมความ 31 มค. 61 มากกวา 80%

พรอมเขารับการทดสอบ V-net    2. ผูผานการทดสอบ V-NET คิดเปน

รอยละ 80 ของผูเขาทดสอบในระดับ 

ปวช. และรอยละ 58.33 ในระดับ ปวส.

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 51

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   11. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผลและประเมินผล ตค. 60 -    1. นักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการ - - - - - -

เม.ย 61 ศึกษาและลงทะเบียนครบทุกรายวิชา

ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ไดรับ

การประเมินทุกคน

   12. จัดสงนักเรียน นักศึกษา งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กพ. - กย. 61    1. จัดสงนักศึกษาระดับ ปวช.3 - - - 2,000 - -

ฝกงานในสถานประกอบการ จํานวน 65 คน ฝกงานในสถานประกอบการ 

จํานวน 36 แหง

   13. สงเสริมทักษะ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตค. 60 -    1. จัดสงนักศึกษาระดับ ปวส.1 จํานวน - - - 2,000 - -

ประสบการณวิชาชีพ นักศึกษา กย. 61 47 คน ฝกงานในสถานประกอบการ 

ในสถานประกอบการ  จํานวน 18 แหง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 52

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   14. พิจารณาหนังสือตาม งานวิทยบริการและหองสมุด ตค. 60 -    1. ประชุมพิจารณาหนังสือตามโครงการ - - 3,000 - - -

โครงการสนับสนุนคาใชจายใน พค. 61 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาตั้งแตระดับ 2 ครั้ง

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของรัฐบาล

   15. ผลิตสื่อโดยใชเทคโนโลยี งานสื่อการเรียนการสอน ตค. 60 -    1. จัดซื้ออุปกรณในการจัดทํา CD 2,000 - - -    1. การประชาสัมพันธ    1. ติดตามและหา

สารสนเทศในการจัดการศึกษา กย. 61    2. จัดทําเว็บไซตขอมูลในการจัดการ และสํารวจความตองการ ขอมูลในการผลิตสื่อ

ศึกษารายวิชา ผลิตสื่อแกครูผูสอนตอง ตามรายวิชาตาง ๆ

ใชเวลามาก เพราะวิทยาลัยฯ 

มีการจัดการเรียนการสอน

ท่ีหลากหลาย

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 53

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   16. การแขงขันทักษะวิชาชีพ ฝายวิชาการ 1 ตค 60 -    1. การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับ 73,919 - - -    1. ควรมีการขยายผล -

ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค 5 กพ. 61 อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี จํานวน 9 ทักษะ สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา 

ตะวันออกเฉียงเหนือ  2560    2. การแขงขันทักษะวิชาชีพหลักสูตร ครูผูสอนเนนการเรียน

ระยะสั้น ระดับภาคฯ จํานวน 3 ทักษะ การสอนปฏิบัติใหนักเรียน 

   3. การแขงขันทักษะวิชาชีพหลักสูตร นักศึกษาสามารถแขงขัน

ระยะสั้น ระดับชาติ จํานวน 2 ทักษะ ในทุกระดับใหมากกวา

ปจจุบันน้ี

   17. ฝกอบรมระยะสั้นฐาน งานพัฒนาหลักสูตร ตค. 60    1. เสนออนุมัติโครงการ มีคําสั่งแตงตั้ง 107,000 - - -    1. งบประมาณลาชา -

สมรรถนะ "Education to  การเรียนการสอน คณะกรรมการ ประชุมผูท่ีเก่ียวของ    2. การติดตอประสาน

Employment Vocational    2. จัดทําหลักสูตรฝกอบรม ดําเนินการ งานไมชัดเจน

Boot Camp" ภาคฤดูรอน ฝกอบรม จัดหาวัสดุอุปกรณ

ครั้งท่ี 2 ปการศึกษา 2560    3. ประเมินผลความพึงพอใจ

   4. รายงานสรุปผลดําเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 54

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   18. สรางประสบการณอาชีพ งานพัฒนาหลักสูตร ตค. 60    1. เสนอโครงการ แตงตั้งคณะกรรมการ - - - - - - งปม.

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา การเรียนการสอน ประชุมผูเก่ียวของ โครงการ

ปท่ี 3 เพ่ือการรูตน รูงาน    2. ประชาสัมพันธ จัดทําหลักสูตรฝก 6,000

สานฝนสูอาชีพ ปการศึกษา 2560 อบรม ตารางอบรม จัดหาวัสดุ อุปกรณ

   3. ประเมินผลความพึงพอใจ

   4. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

   19. ผลิต พัฒนา เสริมสราง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีค. - พค. 61    1. จัดสงครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - - - - งปม.

คุณภาพชีวิตครู คณาจารย ฝกงานในสถานประกอบการ  จํานวน 5 คน โครงการ

และบุคลากรทางการศึกษา 24,000

  20. พัฒนาเครือขายอินเตอรเน็ต งานศูนยขอมูลสารสนเทศ ตค. 60 -    1. เดินรางระบบ LAN ในอาคารตาง ๆ 30,000 - - - - -

และระบบ ICT กย. 61

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 55

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   21. ประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ งานประกันคุณภาพและ ตค. 60 -    1. ขออนุมัติโครงการ 20,000 - - - - -

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน มาตรฐานการศึกษา พค. 61    2. ดําเนินโครงการ ประชุม มอบหมาย

ประจําปการศึกษา 2560    3. เตรียมรับประเมินระดับ อศจ.อุดรธานี

   4. รับการประเมินระดับภาค เขตรับประเมิน

   22. การประกันคุณภาพภายใน งานประกันคุณภาพและ ตค. 60 -    1. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล - - - 8,000 - -

ของวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี มาตรฐานการศึกษา มิย. 61 4 มาตรฐาน 14 ตัวบงช้ี และมาตรฐานที่ 

ประจําปการศึกษา 2560 8 มี 10 ตัวบงช้ี

   2. รายงานการประเมินตนเอง ประจํา

ปการศึกษา 2560

   23. อาชีวะสรางผูประกอบการ นางเกษร   ครองยุทธ ตค. 60 - - - - - -    1. ยกเลิกโครงการ -

ใหมแบบครบวงจร กย. 61 เพื่อขอปรับเปลี่ยนโครงการ

ซึ่งมีการเขียนขออนุมัติ

โครงการเพ่ิมเติมแลว

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 56

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   24. อุดหนุนการหารายได นางพัชรี  ลีปรีชานนท ตค. 60 - - - - - -    1. ไมรับเงินงบประมาณ -

ระหวางเรียนของนักเรียน กย. 61

นักศึกษาท่ียากจน

   25. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ งานวางแผนและงบประมาณ ตค. - ธค. 60    1. จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติราชการ 5,305 - - - - -

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 15 เลม

และจัดทําสรุปรายงานผลการ    2. จัดทํารูปเลมแผนกลยุทธ  เพ่ิมเติม 

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวน 10  เลม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560    3. จัดทํารูปเลมสรุปรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  จํานวน 6 เลม

   4. จัดทํารูปเลมสรุปผลการดําเนินตาม

โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

 จํานวน 6 เลม

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 57

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   26. อบรมเชิงปฏิบัติการ งานวางแผนและงบประมาณ กค. - กย. 61    1. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผน 28,860 - - -    1. ระยะเวลานอยเกินไป    1. ควรจัดอบรมเฉพาะ

การจัดทําแผนกลยุทธ/ พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพราะมีการแทรกเรื่อง เรื่องตามหัวขอ เพ่ือใหได

แผนพัฒนาสถานศึกษา ในวันท่ี 4 สิงหาคม 2561 อ่ืนเพ่ิมข้ึนมา ผลงานท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน

ระยะ 3 ป (2562-2564)    2. จัดทํารูปเลมแผนพัฒนาการจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 10 เลม

   3. จัดทํารูปเลมสรุปผลการดําเนิน

โครงการฯ จํานวน 3 เลม

   27. จัดการประกวดสุดยอด งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม ตค. - ธค. 60    1. การจัดประกวดนวัตกรรมและ 1,000 - - - - -

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และสิ่งประดิษฐ สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับ อศจ.

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ประจําปการศึกษา 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 58

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   28. สิ่งประดิษฐคนรุนใหม งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม ตค. 60 -    1. การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม - - - - - - งปม.

ประจําปการศึกษา 2560 และสิ่งประดิษฐ กพ. 61 ระดับ อศจ. จํานวน 17 ผลงาน โครงการ

   2. การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 218,000

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จํานวน 3 ผลงาน

   3. การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม

ระดับชาติ  จํานวน 2 ผลงาน

   29. เสริมสรางบุคลิกภาพ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา พย. 60 -    1. เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ - - - 2,000 - -

และความรับผิดชอบตอสังคม กย. 61 ทุกชมรม

   2. เสริมสรางประชาธิปไตย

   30. เสริมสรางสุขภาพ กีฬา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ตค. 60 -    1. กิจกรรมสารพัดชางเกมส - - - 30,000 - -

และนันทนาการ กย. 61    2. การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับ

จังหวัด/ภาค/ชาติ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 59

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   31. เสริมสรางพัฒนาคุณธรรม งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา พค. - กย. 61    1. เขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม - - - 25,000 - -

จริยธรรม

   32. การรักษาเอกลักษณท่ีดี งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา พย. 60 -    1. ถวายเทียนพรรษา - - - 25,000 - -

งามของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย กย. 61    2. วันแมแหงชาติ

   3. ไหวครูและบวงสรวงพระวิษณุ

   4. สุนทรภูรําลึก

   33. สงเสริมการอนุรักษ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา สค. - กย. 61    1. ปลูกปา ณ วัดบานหนองไฮ - - - 2,000 - -

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   34. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มค. - กย. 61    1. กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพ - - - 2,000 - -

และจรรยาบรรณวิชาชีพ    2. กิจกรรมทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 60

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   35. สงเสริมความคิดริเริ่ม งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มค. - กย. 61    1. กิจกรรมประกวดโครงงานวิชาชีพ - - - 6,000 - -

สรางสรรค (Project) ตามหลักสูตร

   2. กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

และสิ่งประดิษฐจากของเหลือใช

   36. พัฒนาความรูและความ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ตค. 60 - กย. 61    1. กิจกรรมสงเสริมทักษะภาษาตางประเทศ - - - 4,000 - -

สามารถทางวิชาการสูสากล    2. กิจกรรมแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ

   37. พัฒนากิจกรรมลูกเสือ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ตค. 60 - กย. 61    1. กิจกรรมเตรียมลูกเสือวิสามัญ - - - 37,000 - -

วิสามัญ ประจําปการศึกษา 2561    2. กิจกรรม Day Camp

   3. กิจกรรมเดินทางไกล

   4. กิจกรรมฝกอบรมนายหมูลูกเสือ

   5. งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารี ระดับภาค

   6. กิจกรรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 61

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   38. จัดหาชุดสูทคณะกรรมการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มิย. - กย. 61 - - - - - - -

อวท.

   39. จัดหาชุดลูกเสือ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา สค. 61    1. ชุดลูกเสือ  จํานวน 8 ชุด - - - 8,000 - -

คณะกรรมการชมรมลูกเสือวิสามัญ

   40. การประชุมทางวิชาการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ตค. - ธค. 60    1. เขารวมการประชุมทางวิชาการฯ - - - 5,000 - -

องคการนักวิชาชีพ และการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด

ระดับภาค และระดับชาติ

   41. การประชุมทางวิชาการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 22 กพ. 61,    1. คณะกรรมการ อวท. - - - 2,000 - -

องคการนักวิชาชีพในอนาคต 23 สค. 61 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีประชุม

แหงประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ตามรูปแบบองคการนักวิชาชีพฯ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 62

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   42. เตรียมรับการประเมิน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ตค. - ธค. 60    1. รับการประเมินหนวยมาตรฐาน - - - 15,000 - -

หนวยมาตรฐาน องคการนักวิชาชีพ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

 ในอนาคตแหงประเทศไทย ประเทศไทย

ระดับจังหวัด ระดับภาค 

และระดับชาติ

   43. วันเฉลิมพระชนมพรรษา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 25 กค. 61    1. กิจกรรมลงนามถวายพระพร - - - 2,000 - -

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

รัชกาลท่ี 10

   44. กิจกรรมนอมสํานึกในพระมหา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ตค. - พย. 60    1. ทําบุญตักบาตร - - 4,000 - - -

กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร    2. กิจกรรมนอมรําลึก

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช

บรมนาถบพิตร ในหลวง ในรัชกาลที่ 9

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 63

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   45. การพัฒนาสถานศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 9 มิย. 61,    1. กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม - - - 20,000 - -

คุณธรรม 21 กย. 61 นักเรียน นักศึกษา

   2. กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม 

ครู บุคลากรทางการศึกษา

   3. กิจกรรมประเมินสถานศึกษาคุณธรรม

   46. จัดทําสมุดนิเทศและอบรม งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา พค. - กย. 61    1. จัดทําสมุดนิเทศและอบรมคุณธรรม - - - - - - งปม.

คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา โครงการ

นักศึกษา (Home Room) 2,500

   47. เยี่ยมบานผูเรียน งานครูท่ีปรึกษา พค. - กย. 61    1. ครูท่ีปรึกษาทุกคน ทุกช้ันป - - - - - - งปม.

ออกเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา 100% โครงการ

16,000

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 64

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   48. จัดทําแฟมสะสมงาน งานครูท่ีปรึกษา พค. - กย. 61    1. จัดทําแบบสะสมงานของนักเรียน - - - - - - งปม.

ของนักเรียนนักศึกษา นักศึกษา โครงการ

2,500

   49. ปองกันและแกไขปญหา งานปกครอง มิย. - ตค. 61    1. ตรวจสารเสพติด 2,000 - - - - -

ยาเสพติดในสถานศึกษา

   50. ปองกันและแกไขปญหา งานปกครอง มิย. - ตค. 61    1. อบรมตามโครงการฯ 2,000 - - -    1. งบประมาณในการ -

ทะเลาะวิวาท การพนัน และ จัดการโครงการนอย

 การมั่วสุมในสถานศึกษา

   51. แนะแนวเชิงรุก งานแนะแนวอาชีพและ พค. - กค. 61    1. แนะแนวเชิงรุกในพ้ืนท่ีบริการ, - - - 20,000    1. งบประมาณที่ใชใน -

การจัดหางาน โรงเรียนขยายโอกาส 60% ของพ้ืนท่ี การดําเนินการคอนขางจํากัด

   2. ประชาสัมพันธหลักสูรในงานแนะแนว

อาชีพของโรงเรียนตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน

   3. จัดทํากระเปาผาและแกวท่ีระลึก

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 65

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   52. ปฐมนิเทศนักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและ ตค. 60 -    1. จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 1,000 - - - - -

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การจัดหางาน มิย. 61 วิชาชีพระยะสั้น

   53. สูโลกกวาง-ทางการศึกษา งานแนะแนวอาชีพและ ตค. 60 -    1. จัดงานปจฉิมนิเทศ - - - 3,000 - -

ใหม (goodbye Senior) การจัดหางาน กย. 61    2. จัดงานแนะแนวอาชีพหลังจบ

การศึกษา

   54. ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา งานแนะแนวอาชีพและ ตค. 60 -    1. ติดตามขอมูลนักเรียน นักศึกษาท่ี - - - 1,000 - -

การจัดหางาน กย. 61 จบการศึกษาไปแลว

   55. คูมือนักเรียนนักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและ พค. - กค. 61    1. จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา - 30,000 - -    1. เปลี่ยนหัวหนางาน -

การจัดหางาน ใหม ทําใหการดําเนินงาน

ลาชาไป

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 66

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   56. ประชุมผูปกครองและ งานแนะแนวอาชีพและ พค. - มิย. 61    1. จัดการประชุมผูปกครอง และ - - - 4,000 - -

นักเรียน นักศึกษาใหม การจัดหางาน นักเรียน นักศึกษา

ประจําปการศึกษา 2561

   57. ตรวจสุขภาพนักเรียน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 25 กค. 61    1. ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  - - - 1,000 - -

นักศึกษาประจําป จํานวน 150 คน

   58. ปฐมพยาบาลเบื้องตน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 12 กค. 61    1. นักศึกษาเขารวมการปฐมพยาบาล - - - 1,000 - -

ท้ังหมด 220 คน

   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เขารวม 25 คน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 67

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   59. สถานศึกษาปลอดภัย งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ตลอดปการศึกษา    1. จัดทําปายตารางเวรประจําหอง - - - 3,000 - -

และสุขภาพอนามัยดี พยาบาล จํานวน 1 ปาย

   2. จัดทําปายสถานศึกษาปลอดภัย 

สุขอนามัยดี  จํานวน 1 ปาย

   3. จัดทําปายมาตรการเพ่ือความปลอดภัย

และสุขอนามัยท่ีดี  จํานวน 1 ปาย

   4. จัดทําสต๊ิกเกอรขอควรปฏิบัติตาง ๆ 

จํานวน 40 แผน

   60. อาหารปลอดภัยใสใจ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ตลอดปการศึกษา    1. รับการตรวจความสะอาด และปลอดเช้ือ - - - - - -

สุขภาพ จากสํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี

   2. เขารับการอบรมโครงการสุขาภิบาล

อาหารในโรงเรียน  21 กรกฎาคม 2561

   3. ควบคุมดูแล กํากับ แมคาเรื่องการ

จําหนายอาหารโดยเนนความสะอาด 

ปลอดภัยถูกสุขอนามัย

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 68

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   61. สงเสริมสุขภาพการออก งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ตลอดปการศึกษา    1. ออกกําลังกายหลังเคารพธงชาติ - - - - - -

กําลังกายและนันทนาการ ทุกวันพุธของสัปดาห

   62. อาชีวศึกษารวมดวย งานโครงการพิเศษและ ธค. 60 -    1. บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต - - - - - - งปม.

ชวยประชาชน การบริการชุมชน เมย. 61 รถจักรยานยนตใหแกประชาชนในชวง โครงการ

เทศกาลปใหมและสงกรานต 109,740

   2. สงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เสริมสรางประสบการณจริงในวิชาชีพ

สาขาวิชาชางยนต

   3. ปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษามีจิต

อาสา ทํางานเปนทีม มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ

   4. ใหผูใชรถใชถนนเกิดจิตสํานึก

เรื่องของการรักษาความปลอดภัยบน

ทองถนน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 69

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   63. อาชีวะปองกันเอดส งานโครงการพิเศษและ มิย. - สค. 61    1. ใหความรู ความเขาใจเรื่องเอดส - - - 1,000 - -

การบริการชุมชน การปองกันตนเอง ใหกับนักศึกษาหลักสูตร 

ปวช., ปวส. จํานวน 250 คน

   64. ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน งานโครงการพิเศษและ ตค. 60 -    1. จัดตั้งศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนเปน - - - - - - งปม.

(Fix it center) การบริการชุมชน เมย. 61 แหลงใหคําแนะนํา ถายทอดความรู โครงการ

พัฒนาทักษะชางชุมชน 520,000

   2. ลดคาใชจายในการซอมบํารุงอุปกรณ

เครื่องใชภายในบาน อุปกรณการเกษตร 

เครื่องมือประกอบอาชีพ

   3. พัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยี 

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

   4. พัฒนาสุขอนามัย พัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชน สรางมูลคาเพ่ิม และเสริมสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 70

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   65. พัฒนาผูบริหาร ครู และ งานบุคลากร ตค. 60 -    1. บุคลากรวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 150,000 - - - - -

บุคลากรทางการศึกษา กย. 61 ไดเขารับการอบรมโครงการตาง ๆ ท้ัง

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี ภายในและภายนอกสถานศึกษา  

จํานวน 50 คน

   66. จัดทําโรงจอดรถ งานอาคารสถานท่ี ตค. 60 -    1. โรงจอดรถจักรยานยนต ยาว 46 90,000 - - - - -

จักรยานยนตนักเรียนนักศึกษา เมย. 61 เมตร กวาง 8 เมตร จอดรถจักรยานยนต

ได 120 คัน

   67. จัดทําปาย งานประชาสัมพันธ พย. 60 -    1. เสนอโครงการ 15,000 - - - - -

ประชาสัมพันธการรับสมัคร มิย. 61    2. แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการ

นักเรียนนักศึกษา    3. ดําเนินโครงการ จัดทําปายฯ

ปการศึกษา 2561    4. ประเมินและรายงานผลดําเนินโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 71

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   68. จัดทําบัตรประจําตัว งานทะเบียน พค. - กค. 61    1. จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน - 30,000 - - - -

นักเรียนนักศึกษาและบุคลากร นักศึกษา และบุคลากร จํานวน 136 คน

   69. พิธีมอบประกาศนียบัตร งานทะเบียน 8 มีค. 61    1. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร 20,000 - - - - -

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร  ผูสําเร็จการศึกษา ผูเขารวมทั้งส้ิน 270 คน

ปวช., ปวส., วิชาชีพระยะสั้น

   70. จิตอาสาติดตั้งระบบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 3 ธค. 60    1. ติดตั้งระบบแสงสวางพลังงาน - - - - - - เงิน

แสงสวางพลังงานแสงอาทิตย แสงอาทิตย ณ วัดปาคําปลาหลาย บริจาค

26,000

   71. ปฏิบัติการตรวจเขม งานโครงการพิเศษและ มค. - กย. 61    1. เสนอโครงการ - - - - - - งปม.

รถโดยสาร หมวด 2 หมวด 3 การบริการชุมชน    2. แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการ โครงการ

   3. ดําเนินโครงการ 19,240

   4. สรุปและรายงานผลดําเนินโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 72

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   72. รณรงคปองกันและลด งานโครงการพิเศษและ ธค. 60 -    1. เสนอโครงการ - - - - - - งปม.

อุบัติเหตุทางถนนภายใน การบริการชุมชน มค. 61    2. แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการ โครงการสถานศึกษา

กอนปใหม    3. ดําเนินโครงการ

   4. สรุปและรายงานผลดําเนินโครงการ

   73. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ งานโครงการพิเศษและ ธค. 60 -    1. เสนอโครงการ - - - - - - งปม.

ระยะสั้นเพ่ือเปนของขวัญใหแก การบริการชุมชน มค. 61    2. แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการ โครงการ

ประชาชนในชวงเทศกาลปใหม    3. ดําเนินโครงการ

   4. สรุปและรายงานผลดําเนินโครงการ

   74. พัฒนาอาคารสถานที่และ งานอาคารสถานท่ี พค. - กย. 61    1. เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ - - 120,000 - - -

สิ่งแวดลอมภายใน ลานจอดรถของวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 73

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   75. เปดบานสารพัดชาง งานแนะแนวอาชีพและ ตค. 60 -    1. จัดงานเปดบานสารพัดชาง - - 65,000 - - -

Open House การจัดหางาน พค. 61 Open House

   76. การจัดการเรียนเทียบ งานวัดผลและประเมินผล ตค. 60 -    1. จัดประเมินผลการเทียบโอนความรู - 5,000 - - - -

โอนความรูและประสบการณ กย. 61 และประสบการณ โดยเชิญผูเช่ียวชาญ

ภายนอกรวมประเมินดวย

   77. จัดนิทรรศการแผนกวิชา ฝายวิชาการ 1 พย. 60 -    1. ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ 55,000 - - - - -

ฝกอบรม 108 อาชีพ และ 31 มีค. 61  ใหกับประชาชนท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา 

กิจกรรม Smart Class room ท่ีมารวมงาน Open House จํานวน 15 

อาชีพ

   2. จัดนิทรรศการแผนกวิชา 12 แผนก

วิชา (smart classroom)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 74

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   78. ตามพระราชดําริโรงเรียน งานโครงการพิเศษและ มค. - เมย. 61    1. เสนอโครงการ 30,000 - - - - -

ตํารวจตระเวนชายแดน การบริการชุมชน    2. แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการ

   3. ดําเนินโครงการ

   4. สรุปและรายงานผลดําเนินโครงการ

   79. การพัฒนาพฤติกรรมให ฝายวิชาการ 3-4 มีค. 61    1. ประชาสัมพันธ ประสานงาน - - - - -    1. มีทัศนคติท่ีดีตอการ งปม.

บริการทักษะการสื่อสาร ขออนุมัติโครงการ ใหบริการและความ โครงการ

และการทํางานเปนทีม    2. จัดทําหลักสูตรการอบรม ตองการของผูรับบริการ 50,400

   3. จัดฝกอบรมตามแผนงานท่ีกําหนด เกิดความพึงพอใจอยาง

ประเมินผล ยั่งยืน

   4. สรุปผลการดําเนินงาน    2. ทําใหเกิดพฤติกรรม

การใหบริการที่ดี มีทักษะ

การส่ือสาร ประสานงาน

ท่ีดี ทํางานเปนทีม

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 75

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   80. อบรมปฏิบัติการการใช งานวัดผลและประเมินผล 20-28 มีค. 61    1. ครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น - 1,500 - - - -

โปรแกรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สามารเก็บขอมูลไดอยางเปนระบบ

ฐานสมรรถนะสําหรับครูผูสอน    2. ครูสามารถกรอกผลการเรียน พิมพ

ใบขออนุมัติ จัดพิมพขอมูลท่ีสามารถนํา

ไปใชกับสมุดบันทึกเวลาเรียน และ

ผลการเรียนได

   81. ปฏิบัติการตรวจเขม งานโครงการพิเศษและ มีค. - เมย. 61    1. เสนอโครงการ - - - - - - งปม.

รถโดยสาร หมวด 2 หมวด 3 การบริการชุมชน    2. แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการ โครงการ

ชวงสงกรานต    3. ดําเนินโครงการ 20,800

   4. สรุปและรายงานผลดําเนินโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 76

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   82. จิตอาสา "สารพัดชาง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 15-31 มค. 61    1. ขุดลอกคลองรวมกับจังหวัดอุดรธานี - 5,000 - - - -

ทําความดีดวยหัวใจ"    2. บริการตรวจเช็คไฟฟาและบริการ

ลางเครื่องปรับอากาศ

   3. อาสาบําเพ็ญประโยชน ณ วัดปา

บานหนองไฮ

   4. อาสาบําเพ็ญประโยชนภายใน

สถานศึกษา

   83. สืบสานขนบธรรมเนียม งานบุคลากร เมย. 61    1. กิจกรรมรดนํ้าผูบริหาร ครูอาวุโส - 15,000 - - - -

ประเพณีและวัฒนธรรม    2. สืบสานประเพณีวันสงกรานต

   84. รณรงคปองกันและลด งานโครงการพิเศษและ มีค. - เมย. 61    1. เสนอโครงการ 10,000 - - - - -

อุบัติเหตุทางถนนภายใน การบริการชุมชน    2. แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาเทศกาลสงกรานต    3. ดําเนินโครงการ

   4. สรุปและรายงานผลดําเนินโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 77

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   85. การขับเคล่ือนขบวนการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม กพ. - พค. 61    1. การขยายผลขบวนการ PLC - - - - - -

PLC (Professional Learning และสิ่งประดิษฐ

Community) ชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพในสถานศึกษา

ประจําปการศึกษา 2560

   86. กิจกรรมการสรางชุมชน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม มึค. - พค. 61    1. การจัดทําขบวนการ PLC - - - - - -

การเรียนรูทางวิชาชีพ PLC และสิ่งประดิษฐ

เรื่อง การชวยเหลือผูเรียนท่ีจบ

การศึกษาไมตรงตามรุน ป 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 78

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   87. จัดทํารูปแบบและแนวทาง นางวิมล   แถมเงิน พค. - กย. 61    1. จัดทําหลักสูตรการคาและการบริการ - - - - - - งปม.

การพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง ดานอาหาร ซึ่งเปนการตอเน่ืองเช่ือมโยง โครงการ

การศึกษาระดับอาชีวศึกษากับ การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 100,000

อุดมศึกษา (หลักสูตรการคา    2. จัดฝกอบรมหลักสูตรการคาและ

และการบริการดานอาหาร) การบริการดานอาหาร จํานวน 20 คน

   3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 

การคาและการบริการดานอาหาร

   4. นําเสนอผลการดําเนินงานตาม

โครงการท่ี จ.นครราชสีมา และ จ.เลย

   88. พัฒนาหองพัก นายทองจันทร   ประทุมโฉม กค. -กย. 61    1. ก้ันหองกระจกดวยชุดประตูสวิง - - 47,000 - - -

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ พรอมหนาตางบานเลื่อน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 79

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   89. พัฒนาและยกระดับ งานความรวมมือ 2-6 กค. 61    1. จัดการตอนรับและประชุมความรวมมือ - 5,000 - - - -

ความรวมมือจีนระหวาง ไทย-จีน ระหวางวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี และ Changjiang Polytechnic 

สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1 วัน

   2. นําคณะผูบริหาร-ครูจาก Changjiang 

Polytechnic เขาศึกษาดูงาน 

ณ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จํานวน 1 วัน

   90. ลดปญหาการออกกลาง งานครูท่ีปรึกษา พค. - กย. 61    1. ทําระบบติดตามผูเรียนดวย SMS 4,000 - - - - -

คันของนักเรียนนักศึกษาโดย  ใหกับครูที่ปรึกษาทุกคนสามารถที่จะสง 

ใชระบบเทคโนโลยีฯ SMS แจงผูปกครองไดทันที 24 ช่ัวโมง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 80

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   91. จัดทําแผนพัฒนาตนเอง งานพัฒนาหลักสูตร พค. - กย. 61    1. ขออนุมัติโครงการ ประชุมวางแผน - - 17,900 -    1. ครูสายการสอนขาด    1. ประสานงาน จัดหา

รายบุคคล (ID-PLAN) และ การเรียนการสอน จัดทําเอกสาร การเขาใจในการจัดตั้ง รูปแบบและตัวอยางใน

การขับเคลื่อนเครือขายชุมชน    2. ประสานงานวิทยากร จัดอบรม กระบวนการกลุม การจัดตั้งกระบวนการกลุม

วิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา จัดตั้งกระบวนการกลุม    2. ภาระงานของครูมี    2. ใหมีความตระหนัก

   3. ติดตาม ประเมินผล มากเกินไป ในการจัดตั้งกระบวน

   4. สรุปผลการดําเนินงาน การกลุม และหาเวลา

ในการรวมกลุมกันแกไข

ปญหารวมกัน

   92. ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู งานพัฒนาหลักสูตร พย. 60 -    1. ขออนุมัติโครงการ ประชุมครูผูสอน - - 1,000 - - -

การเรียนการสอน กย. 61 และโรงเรียนเครือขาย

   2. ประชาสัมพันธ เขาถึงกลุมเปาหมาย

   3. จัดทําหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร 

จัดตารางการฝกอบรม

   4. ประเมินผล สรุปผลการดําเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 และ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 81

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   93. เตรียมนักกีฬาเพื่อเขารวม งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา สค. - กย. 61    1. เขารวมการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา - - - - -    1. ควรจัดสรรใหทุก ๆ งปม.

การแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปงบประมาณเพ่ือใชใน โครงการ

ภายใตโครงการแผนปฏิบัติงาน การดําเนินงาน 80,000

อาชีวศึกษาดานยาเสพติด

ในสถานศึกษา

   94. พัฒนาศูนยรวมใจ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา กค. - สค. 61    1. เสาธงชาติ 1 ตน - - - - - - งปม.

สารพัดชางอุดรธานีเพ่ือพัฒนา    2. พัฒนาภูมิทัศนบริเวณหนาเสาธงชาติ โครงการ

บุคลิกภาพและสรางภูมิคุมกัน 350,000

ดานยาเสพติด

   95. การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 14-20 กค. 61    1. การแขงขันกีฬาอาชีวเกมส - - - - - - งปม.

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อศจ.

ครั้งท่ี 13 "เวสสุวรรณเกมส"    2. การแขงขันบาสเกตบอล ระดับ 140,000

ปการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 82

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   96. การสรางจิตสํานึกการ งานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 18-26 กค. 61    1. อบรมการเปนผูประกอบการ - - - - - - งปม.

เปนผูประกอบการและ เพ่ือการศึกษา  และการเขียนแผนธุรกิจ โครงการ

การเขียนแผนธุรกิจ    2. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 28,160

   97. ตอยอดธุรกิจ งานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 1-31 กค. 61    1. สรางสํานักงานศูนยฝกประสบการณ - - - - - - งปม.

เพ่ือการศึกษา รานดอกไม Flower Fresh โครงการ

89,840

   98. จิตอาสาผูตองขังหญิง งานพัฒนาหลักสูตร 16 สค. 61    1. ขออนุมัติโครงการ - - - -    1. ผูรับการฝกอบรมมี งปม.

ฝกอาชีพทําเล็บมือเล็บเทา การเรียนการสอน  และ    2. วางแผน ประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค วิชาชีพติดตัวภายหลังพน โครงการ

แผนกวิชาชางเสริมสวยและตัดผม ประสานงาน โทษสามารถพัฒนาตนเอง 

   3. จัดฝกอบรมอาชีพเล็บของแผนก สรางงาน สรางอาชีพ

วิชาชางเสริมสวยและตัดผม    2. ทําใหมีความรูความ

   4. สรุปผลการดําเนินงาน สามารถในวิชาแตงเล็บ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 83

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   99. แนะแนวสัญจร งานแนะแนวอาชีพและ สค. - กย. 61    1. จัดกิจกรรมออกแนะแนวอาชีพตาม - - - 30,000 - -

การจัดหางาน โรงเรียนในพ้ืนท่ีบริการ

   2. จัดทําของท่ีระลึกคือหมอนอิงและ

กระเปาผา

   100. เตรียมความพรอมภาษา งานความรวมมือ 3-21 กย. 61    1. จัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน 20,000 - - - - -

และวัฒนธรรมจีน หลักสูตรระยะส้ัน 60 ช่ัวโมง ใหกับนักเรียน 

จํานวน 6 คน 

   101. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ 24 สค. 61    1. จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - - - - - -

เพ่ือกาวสูอาชีพ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ เพ่ือกาวสูอาชีพ โดยบริษัทวิสคอมไวด

ใหนักเรียน 108 คน

   2. จัดอบรมขยายผลการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือกาวสูอาชีพในหองเรียน

ใหนักเรียน 100 คน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 84

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ



ระยะเวลา ผลงาน/กิจกรรม หมาย

ดําเนินการ ท่ีดําเนินการแลว งปม. รายได อุดหนุน เรียนฟรี เหตุ

   102. ทําได งายจัง งานโครงการพิเศษและ สค. - กย. 61    1. สอนอาชีพโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ - - - 30,000    1. หองท่ีใชสอนฝก    1. ปรับงานสอนให

การบริการชุมชน จํานวน 50 คน อาชีพ ยังไมมีความ เขากับสถานท่ี

   2. สอนอาชีพโรงเรียนหนองวัวซอ เหมาะสม

พิทยาคม  จํานวน 50 คน

   3. สอนอาชีพโรงเรียนหนองยางชุม

พิทยา จํานวน 50 คน

   103. จางผลิตฉากนิทรรศการ งานแนะแนวอาชีพและ สค. - กย. 61    1. จางผลิตฉากนิทรรศการเคลื่อนท่ี - - - 25,000 - -

เคลื่อนท่ี (Back Drop) การจัดหางาน

   104. จัดหาแทนกลาวรายงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา สค. - กย. 61    1. จัดทําแทนกลาวรายงาน จํานวน 10 ตัว 25,000 - - - - -

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 : 85

ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ
จํานวนเงินท่ีใช

ปญหา - อุปสรรค ขอเสนอแนะ
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