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คํานํา 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี

นี้  เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  โดยมีความสอดคลอง

ตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใหการใชจาย

งบประมาณประจําปเปนไปตามยุทธศาสตร  นโยบาย  ของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  และ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสามารถควบคุมการใชจายเงิน  ในการบริหารงาน  และ

การจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
 

  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562  โดยไดระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  ซึ่งมุงเนนใหการใชเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ประโยชน  

ประหยัด  และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการเลมนี้  ยังถือเปนเครื่องมือ

ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาอีกทางหนึ่งดวย   
 

ทายนี้ หากแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลมนี้  มีสวนหนึ่ง

สวนใดขาดตกบกพรอง  ผูจัดทําและรวบรวมแผนปฏิบัติราชการประจําปฉบับนี้  ขอนอมรับแกไข และ            

ขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 

 

 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

        ตุลาคม  2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง            หนา 

 

สวนที่ 1 

 1.1  วิสัยทัศน  ภารกิจ  พันธกิจ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 

 1.2  ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา 2 

 1.3  วิสัยทัศน พันธกิจ จุดเนนสําคัญ นโยบาย 5 

       แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญ กระทรวงศึกษาธิการ 

 1.4  กรอบแนวทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 7 

 

สวนที่ 2 

 2.1  ปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาประสงค อัตลักษณ เอกลักษณ 9 

 2.2  จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน 11 

 2.3  กลยุทธ  และมาตรการของสถานศึกษา 13 

 2.4  ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่ 14 

 2.5  แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 17 

 2.6  ขอมูลบุคลากร 18 

 2.7  ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 24 

 

สวนที่ 3 

 3.1  สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา 27 

 3.2  ประมาณการรายรับ – รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 33 

 3.3  สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2562 35 

 3.4  รายละเอียดโครงการ   

  1.  โครงการการขับเคลื่อนเครือขายชุมชนวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา  38 

   ปงบประมาณ 2562 

  2.  โครงการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญา 41 

   ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ 2562 

  3.  โครงการการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย 44 

    (ทวิศึกษา) ประจําปงบประมาณ 2562 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

เรื่อง            หนา 

 

  4.  โครงการการเปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ  47 

   (วันเสารและอาทิตย) ปงบประมาณ 2562 

  5.  โครงการการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ 50 

   ความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ประจําป 2562 

  6.  โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ประจําป 2562 53 

  7.  โครงการการจัดการเรียนแบบเทียบโอนความรูและประสบการณ 56 

  8.  โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 59 

  9.  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมเขารับ 61 

   การทดสอบ V-net 

  10.  โครงการสัปดาหภาษาอังกฤษ (English Week) 63 

  11.  โครงการรักการอาน 65 

  12.  โครงการพิจารณาหนังสือตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 67 

     ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล 

  13.  โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารยและบุคลากร 69 

     ทางการศึกษา (งปม.โครงการ 30,000) 

  14.  โครงการจัดสงนักเรียนทวิศึกษาฝกงานภาคฤดูรอน 72 

  15.  โครงการจัดสงนักเรียนฝกงานในสถานประกอบการ 75 

  16.  โครงการจัดสงนักศึกษาทวิภาคีฝกอาชีพในสถานประกอบการ 78 

  17.  โครงการการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร 81 

  18.  โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 

  19.  โครงการปรับปรุง-กั้นหองปฏิบัติการ แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 86 

  20.  โครงการจัดระเบียบหองปฏิบัติหัตถเวชกรรมไทย 88 

  21.  โครงการฝกทักษะนอกสถานที่ 90 

  22.  โครงการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการเรียนการสอน 92 

  23.  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 94 

     และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  

     พ.ศ. 2561 

  24.  โครงการพัฒนาครูในการจัดเก็บ Logbook 97 



สารบัญ (ตอ) 
 

เรื่อง            หนา 

 

  25.  โครงการจัดหาครุภัณฑตู RACK SERVER 99 

  26.  โครงการอาสาสมัครเกาหลีจากองคกรความรวมมือแหงประเทศเกาหลี (KOICA) 101 

  27.  โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส.  104 

     และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  28.  โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (งปม.โครงการฯ 91,000) 106 

  29.  โครงการการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 109 

     ประจําปการศึกษา 2561 

  30.  โครงการอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน  112 

     (งปม.โครงการ 10,000) 

  31.  โครงการจัดหาชุดสูท คณะกรรมการ อวท. 115 

  32.  โครงการเสริมสรางประชาธิปไตย 118 

  33.  โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ 121 

  34.  โครงการการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาชีพ 124 

     ระดับสถานศึกษา 

  35.  โครงการการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพ และการแขงขัน ทักษะวิชาชีพ 127 

     ระดับภาค  

  36.  โครงการการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาชีพ 130 

        ระดับชาติ 

  37.  โครงการอบรมเสริมสรางภาวะผูนํา 133 

  38.  โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับจังหวัด 136 

  39.  โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 138 

  40.  โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับชาติ 140 

  41.  โครงการสารพัดชางเกมส (Uptech Games) 142 

  42.  โครงการสงเสริมสุขภาพและนันทนาการ 144 

  43.  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม 146 

  44.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู-นักเรียนแกนนําสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  148 

     และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

เรื่อง            หนา 

 

  45.  โครงการการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 151 

  46.  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม รูเทาทันการทุจริต 154 

  47.  โครงการ"ปลูกคนดี ชอสะอาด เริ่มที่ใจ" 157 

  48.  โครงการถวายเทียนพรรษา 160 

  49.  โครงการวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 163 

  50.  โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  165 

     บดินทรเทพยวรางกูร 

  51.  โครงการพิธีไหวครูและบวงสรวงพระวิษณุ 167 

  52.  โครงการสุนทรภูรําลึก 169 

  53.  โครงการจิตอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 171 

  54.  โครงการจิตอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  173 

     บดินทรเทพยวรางกูร 

  55.  โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือทางวิชาชีพ 175 

  56.  โครงการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร 178 

  57.  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 181 

  58.  โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐของนักศึกษา 184 

  59.  โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร 187 

  60.  โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐจากของเหลือใช 190 

  61.  โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access) 193 

  62.  โครงการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ 196 

  63.  โครงการสงเสริมทักษะภาษาตางประเทศ 199 

  64.  โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย 202 

  65.  โครงการพัฒนาผูนําอาชีวศึกษา ยุคไทยแลนด 4.0   205 

  66.  โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรูประสบการณใหม ๆ ดานอาชีวศึกษา 208 

     จากตางประเทศ 

  67.  โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ    211 

  68.  โครงการ Day camp   214 

  69.  โครงการสงเสริมการปองกันการทุจริต ลูกเสือชอสะอาด 217 



สารบัญ (ตอ) 
 

เรื่อง            หนา 

 

  70.  โครงการเดินทางไกล อยูคายพักแรม และพิธีเขาประจํากองลูกเสือวิสามัญ 220 

  71.  โครงการอบรมลูกเสือจราจร 222 

  72.  โครงการฝกอบรมนายหมูลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 224 

  73.  โครงการงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดับชาติ 227 

  74.  โครงการจัดหาชุดลูกเสือ 230 

  75.  โครงการเตรียมรับการประเมินหนวยมาตรฐานองคการวิชาชีพในอนาคต 233 

     แหงประเทศไทย ระดับจังหวัด 

  76.  โครงการเตรียมรับการประเมินหนวยมาตรฐานองคการวิชาชีพในอนาคต 236 

     แหงประเทศไทย ระดับกลุมจังหวัด 

  77.  โครงการเตรียมรับการประเมินหนวยมาตรฐานองคการวิชาชีพในอนาคต 239 

     แหงประเทศไทย ระดับภาค  

  78.  โครงการเตรียมรับการประเมินหนวยมาตรฐานองคการวิชาชีพในอนาคต 242 

     แหงประเทศไทย ระดับชาติ 

  79.  โครงการเยี่ยมบานผูเรียน (งปม.โครงการ 20,000) 245 

  80.  โครงการจัดทําสมุดนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา  248 

     (Home Room) (งปม.โครงการ 2,500) 

  81.  โครงการจัดทําแฟมสะสมผลงานของนักเรียน นักศึกษา (งปม.โครงการ 2,500) 252 

  82.  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 255 

  83.  โครงการปองกันและแกไขปญหาทะเลาะวิวาท การพนันและการมั่วสุม 258 

     ในสถานศึกษา 

  84.  โครงการแนะแนวเชิงรุก 261 

  85.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 263 

  86.  โครงการสูโลกกวาง-ทางการศึกษาใหม (Goodbye Senior) 265 

  87.  โครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา 267 

  88.  โครงการคูมือนักเรียน นักศึกษา 269 

  89.  โครงการประชุมผูปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562 271 

  90.  โครงการเปดบานวิชาการ (Open House) 273 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

เรื่อง            หนา 

 

  91.  โครงการปฐมพยาบาลเบื้องตน 275 

  92.  โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจําป 278 

  93.  โครงการอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ 280 

  94.  โครงการสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกายและนันทนาการ 283 

  95.  โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน (งปม.โครงการ 150,000) 286 

  96.  โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) (งปม.โครงการ 250,000) 289 

  97.  โครงการอาชีวะปองกันเอดส 292 

  98.  โครงการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  295 

     วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

  99.  โครงการพัฒนาระบบพัสดุตาม พรบ.พัสดุ 2560 298 

  100.  โครงการจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร 300 

  101.  โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปวช., ปวส.  302 

       วิชาชีพระยะสั้น 

  102.  โครงการคายภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (A Camp of English for Specific  305 

       Purposes) รวมกับบริษัท ออนพอยท โซลูชั่น จํากัด 

  103.  โครงการอัญเชิญโลและเกียรติบัตรสถานศึกษาวิชาชีพพระราชทาน  307 

       ประจําปการศึกษา 2560 

  104.  โครงการถุงผาอุนใจ ลดใชพลาสติก 310 

  105.  โครงการฝกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ "Education to Employment 313 

       Vocational Boot Camp" (E to E) ครั้งที่ 4  

          ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2561 

  106.  โครงการการอบรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวทาง 316 

          เศรษฐกิจพอเพียง 

  107.  โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และครอบครัวสัมพันธ 320 

 3.5  ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/ 323 

       โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน 

 3.6  สรุปรายละเอียดงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 335 
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สวนที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  วิสัยทัศน  ภารกิจ  พันธกิจ  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

  วิสัยทัศน  

   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอยางมีคุณภาพ

เพื่อตอบสนองความตองการกําลังคนของประเทศและภาคเอกชน 

 

  ภารกิจ 

   จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปน

เลิศทางวิชาชีพ 

 

  พันธกิจ  

   1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและได

มาตรฐาน 

   2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล 

   3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม 

   4.  เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยี

ของประเทศ 

   5.  สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

และการฝกอบรมวิชาชีพ 

   6.  วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

   7.   สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาใน

วิชาชีพ 
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1.2  ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา 
 

 ยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

   1.1  ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   1.2  ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรูและไดรับการดูแลปองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

   1.3  ผูเรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  ยุทธศาสตรที่ 2  การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ 

   2.1  กําลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนา

ประเทศ 

   2.2  การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะ

ทาง 

   2.3  การวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่ม

ผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจประเทศ 

  ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลอง

กับความตองการในการพัฒนาประเทศ 

   3.1  กําลังคนดานการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ สูประเทศไทย 4.0 

   3.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากําลังคนดาน

อาชีวศึกษา 

   3.3  หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางหลากหลายตามความตองการในการ

พัฒนาประเทศ 

   3.4  การพัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวน เพื่อเพิ่มศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษา ใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ 
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  ยุทธศาสตรที่ 4  การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา 

   4.1  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา ใหผูเรียนทุกคน ทุกกลุม ทุกพื้นที่ และทุก

ระดับการศึกษาไดรับบริการทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ 

   4.2  ระบบฐานขอมูลรายบุคคลของผูเรียนอาชีวศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อการวาง

แผนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล 

  ยุทธศาสตรที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   5.1  ผูเรียนอาชีวศึกษา มีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

   5.2  ผูเรียนอาชีวศึกษาสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   5.3  การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

  ยุทธศาสตรที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

   6.1  ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 

   6.2  นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับการพัฒนาประเทศ 

   6.3  สรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

   6.4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 
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1.3  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดเนนสําคัญ นโยบาย  

แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 วิสัยทัศน 

  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู คูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 

 

 พันธกิจ 

  1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภท สูสากล 

  2.  เสริมสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม 

  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญ 

  จุดเนนเชิงนโยบายแนวทางการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึด

กรอบยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน เปนหลักในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังนี้ 

   1.  ดานความม่ันคง 

    แนวทางหลัก 

     1.1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

     1.2  การบริหารจัดการ 

   2.  ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 

    แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

     2.1  การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา 

     2.2  ผลิตกําลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐดานการศึกษาและจัด

การศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน 

เปนโรงเรียน” โดยมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทํางานรวมกับ

ผูอื่น เพื่อใหมีสมรรถนะที่เปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ 

     2.3  ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เรงรัดการพัฒนาอาจารย เพื่อผลิตนวัตกรรม

และเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม 

   3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

    แนวทางหลัก 

     3.1  การพัฒนาหลักสูตร กะบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

     3.2  การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
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   4.  ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  

    แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

     4.1  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่

ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) รวมทั้งการดําเนินการตามแนวทาง No 

Child Left behind คือ จัดทําขอมูลเพื่อสงตอผูเรียน การปองกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดย

ชุมชน ผูปกครองรวมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจําเปนแตองการเปนพิเศษ 

     4.2  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการศึกษา ใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย ดานระบบ

ขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ดานสื่อและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจิทัล

อยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

     4.3  จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสรางความเทา

เทียมในการใชสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House 

   5.  ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

    แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

     5.1  โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนรวมคัดแยกขยะ นํากลับมาใช

ประโยชน 

     5.2  การสรางจิตสํานึกการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน โรงเรียนตามพระราชดําริ : ตนแบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม 

     5.3  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 

   6.  ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

    แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

     6.1  เรื่องกฎหมาย 

     6.2  ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     6.3  การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เปนรูปธรรม ชัดเจน 

     6.4  การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที ่

     6.5  บริหารจัดการโรงเรียนแมเหลก็และโรงเรียนขนาดเล็ก 
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1.4  กรอบแนวทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
 

  กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)  

ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดาน

การศึกษาที่จะดําเนินการ 6 ดาน คือ 

  ยุทธศาสตรที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

   เปาหมายที่ 1 : คนทุกชวงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   เปาหมายที่ 2 : คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่

พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

   เปาหมายที่ 3 : คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิต

รูปแบบใหม 

  ยุทธศาสตรที่ 2  การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

   เปาหมายที่ 1 : กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของ

ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

   เปาหมายที่ 2 : สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ

และเปนเลิศเฉพาะดาน 

   เปาหมายที่ 3 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

   เปาหมายที่ 1 : ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ

คุณลักษณะทีจ่ําเปนในศตวรรษที่ 21 

   เปาหมายที่ 2 : คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 

   เปาหมายที่ 3 : สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตาม

หลักสูตรอยางมีคณุภาพและมาตรฐาน 

   เปาหมายที่ 4 : แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและ

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที ่

   เปาหมายที่ 5 : ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
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   เปาหมายที่ 6 : ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับ

สากล 

   เปาหมายที่ 7 : ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตาม

มาตรฐาน 

  ยุทธศาสตรที่ 4  การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

   เปาหมายที่ 1 : ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพ 

   เปาหมายที่ 2 : การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สําหรับคน

ทุกชวงวัย 

   เปาหมายที่ 3 : ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปน

ปจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

  ยุทธศาสตรที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   เปาหมายที่ 1 : คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนํา

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

   เปาหมายที่ 2 : หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

   เปาหมายที่ 3 : การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     เปาหมายที่ 1 : โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว 

ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได 

   เปาหมายที่ 2 : ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลตอ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

   เปาหมายที่ 3 : ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนและพ้ืนที่ 

   เปาหมายที่ 4 : กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ

ลักษณะที่แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 

   เปาหมายที่ 5 : ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีความ

เปนธรรม สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
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สวนที่ 2 
 

ขอมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยสารพัดชางอดุรธาน ี
 

2.1  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ อัตลักษณ  เอกลักษณ 
 

 ปรัชญา 

  “ทําเปน   ประกอบอาชีพได”  (CAN DO CAN GET A JOB) 

 

   ทําเปน (CAN DO) หมายถึง การนําความรูหลักการทฤษฎี  และการฝกปฏิบัติตามสมรรถนะ

ทางอาชีพอยางลึกซึ้ง (Solid Knowledge) มาประยุกตใชในงานอาชีพจนสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

เปนมาตรฐาน (Solid  Practical)  และกาวทันเทคโนโลยีมีการฝกฝนจนเกิดทักษะ  ความชํานาญ มี

ความขยันอดทน  มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน 

   ประกอบอาชีพได  (CAN GET A JOB)หมายถึง การปฏิบัติงานในอาชีพไดอยางมีคุณภาพ 

ไดรับความเชื่อถือ ตอบสนองความพึงพอใจจากผูใชบริการ (Demand Driven) /นายจางในระดับสูง 

สามารถแขงขันได มีความรับผิดชอบในหนาที่ ปฏิบัติงานจนเปนอาชีพได  ดวยความซื่อสัตยสุจริต  

มุงมั่นผลสัมฤทธิ์ของงานจนเกิดคุณลักษณะเชนเดียวกับผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในอาชีพได 

 

 วิสัยทัศน   

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  เปนสถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีพ             

ไดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา สนองความตองการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน และ

สามารถประกอบอาชีพอิสระได   

 

 พันธกิจ  

 1.  สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน และการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

 2.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมาตรฐาน 

 3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย 

 4.  สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน และ

ฝกอบรมอาชีพเพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 

 5.  พัฒนาและสงเสริมในการบมเพาะผูเรียนดานธุรกิจไปสูการเปนผูประกอบการใหม 
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 อัตลักษณ 

  “ทักษะเดน  เนนประกอบอาชีพ” 

 

 เอกลักษณ 
  “แหลงเรียนรู  ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น  และสรางงานสรางอาชีพ” 
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2.2  จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา  และความโดดเดน 
 

 จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา 

  1.  ความเปนเลิศในการจัดการศึกษา  และฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  2.  การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศ 

 

 ความโดดเดนของสถานศึกษา 

  1.  ในปการศึกษา 2551 ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา

วิชาชีพขนาดใหญ  และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลนักศึกษารางวัล

พระราชทาน   

  2.  ในปการศึกษา 2555 ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา

วิชาชีพขนาดใหญ  และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลนักศึกษารางวัล

พระราชทาน   

  3.  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  ไดรับเกียรติบัตรสถานศึกษาและสถานประกอบการที่รวม

จัดระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศ ระดับ 5 ดาว 

  4.  ปการศึกษา 2556  นักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ประเภท ทักษะเครื่องยนตเล็กและจักรยานยนต ระดับชาติ  

  5.  นักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลเหรียญทองแดง จากการสงสิ่งประดิษฐเขารวมการประกวด

สิ่งประดิษฐคนรุนใหม และการแขงขันหุนยนตยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาต ิ

  6.  ปการศึกษา 2557 นักศึกษาแผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ

ทอง การแขงขันทักษะการออกแบบทรงผมทรงสุภาพบุรุษ ในการประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพใน

อนาคตแหงประเทศไทย การแขงทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาต ิ

  7.  ปการศึกษา 2558  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  ไดรับโลจากสํานักงานคณะกรรมการ         

การอาชีวศึกษา  เปนสถานศึกษาที่เพ่ิมผูเรียนดาน “ทวิศึกษา” มากเปนอันดับสาม 

  8.  ปการศึกษา 2558 นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลนักศึกษา

รางวัลพระราชทาน   

  9.  ปการศึกษา  2559 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

สมาชิกดีเดนระดับชาติ โครงการภายใตการนิเทศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถานศึกษาขนาด

เล็ก 

  10. ปการศึกษา  2559 นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาชางเสริมสวยและตัดผม 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม  

การเกลาผมเจาสาวทรงต่ํา ระดับชาติ 
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  11. ปการศึกษา  2559  ผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 1 “คีมทุบกระเทียม” (press-

press) ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ 

  12.  ปการศึกษา  2559  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การประกวดสถานที่เรียนรูเทคโนโลยี

เฉพาะทางอาชีวศึกษา 

  13.  ปการศึกษา  2560  ไดรับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขอนามัยดี”  ดีเดน  จากกอง

ความปลอดภัยแรงงาน  และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

  14.  ปการศึกษา  2560  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับ

เหรียญเงิน “การประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest)” 

การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

พื้นฐาน ระดับชาติ 

  15.  ปการศึกษา  2560  ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา

วิชาชีพขนาดใหญ ครั้งที่ 3  

  16.  ปการศึกษา  2561  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 ชนิดกีฬา เปตอง ประเภท คูผสม การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมสระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวง

เกมส” 

  17.  ปการศึกษา  2561  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

โครงการประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาหวิทยาศาสตร

แหงชาติ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย  

  18.  ปการศึกษา  2561  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

โครงการประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา เนื่องในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ    

ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย  

  19.   ปการศึกษา  2561  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะ

ภาษาอังกฤษ EchoVE Contest  ระดับประเทศ ตามโครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

กาวสูอาชีพ (EchoVE)  

  20.  การจัดการเรียนการสอน และการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
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2.3  กลยุทธ  และมาตรการของสถานศึกษา 
 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  กําหนดกลยุทธในแตละพันธกิจไวดังนี้ 

  พันธกิจที่ 1 : สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน และการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพได

มาตรฐาน 

   กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาใหไดตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละ

ระดับ 

   กลยุทธที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใหสอดคลองตลาดแรงงาน 

   กลยุทธที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

   กลยุทธที่ 4 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

  พันธกิจที ่2 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมาตรฐาน 

   กลยุทธที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   กลยุทธที่ 2 สรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 

  พันธกิจที ่3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย 

   กลยุทธที่ 1 บริหารจัดการสถานศึกษาเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

   กลยุทธที่ 2 ดําเนินงานตามนโยบายของตันสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ 

   กลยุทธที่ 3 พัฒนาสภาพแวดลอมภูมิทัศนสถานศึกษา 

  พันธกิจที่ 4 : สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการ

สอน และฝกอบรมอาชีพเพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู  

   กลยุทธที่ 1 ขยายความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ 

   กลยุทธที่ 2 สงเสริมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกทุกภาคสวน 

   กลยุทธที่ 3 สนับสนุนการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และผลงานสรางสรรค 

  พันธกิจที่ 5 : พัฒนาและสงเสริมในการบมเพาะผูเรียนดานธุรกิจไปสูการเปนผูประกอบการ

ใหม 

   กลยุทธที่ 1 การสรางผูประกอบการใหม 

   กลยุทธที่ 2 พัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
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2.4  ประวัติ  ความเปนมา  และขอมูลดานอาคารสถานที ่

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธาน ี
 

 2.4.1  ประวัติ  ความเปนมาของวิทยาลัย 

  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีตั้งอยูเลขที่ 137 ถนนอําเภอ ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองจังหวัด

อุดรธานี  ดําเนินการกอสรางครั้งแรกดวยเงินงบประมาณ ป 2511  ซึ่งเปนโรงเรียนสารพัดชางแหงแรก

ที่จัดตั้งขึ้นในสวนภูมิภาค เปดทําการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุนที่ 1 เมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2512  

ผลิตนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นไปแลว 117 รุน หลักสูตร ปชม.12 รุน หลักสูตร กพต. 3 รุนสอนวิชา

อุตสาหกรรมศิลป ปกศ.สูง 2 รุน สอนวิชาอุตสาหกรรมศิลปปริญญาตรี 1 รุน หลักสูตรชางฝมือเรงรัด 9 

รุน หลักสูตรชางฝมือทดแทนประเภทชางกอสราง 3 รุนอบรมหมูทหารพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย–ลาว 

10 รุน บนเนื้อที่ประมาณ 20 ไร  96 ตารางวา  ซึ่งเดิมเปนที่ดินของวิทยาลัยครูอุดรธานี   

  ในปการศึกษา 2528 ไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาดีเดน  ประเภทโรงเรียนสารพัดชาง

และศูนยฝกวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษา และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534  กระทรวงศึกษาธิการ ได

ประกาศปรับปรุงโรงเรียนสารพัดชางเปนวิทยาลัยสารพัดชางมาจวบจนปจจุบัน 

  ในปการศึกษา 2551 ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา

วิชาชีพขนาดใหญ  และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลนักศึกษารางวัล

พระราชทาน   

  ในปการศึกษา 2555 ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา

วิชาชีพขนาดใหญ  และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลนักศึกษารางวัล

พระราชทาน   

  ในปการศึกษา 2558 นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลนักศึกษา

รางวัลพระราชทาน   

  ในปการศึกษา 2560 ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา

วิชาชีพขนาดใหญ   

  ปจจุบัน วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี เปดทําการสอนเพื่อผลิตนักเรียน  นักศึกษา และฝกอบรม

วิชาชีพหลักสูตรพิเศษ ตามโครงการตาง ๆ 
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 2.4.2  ขอมูลดานอาคารสถานที่ 

 
  ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

  ชื่อภาษาอังกฤษ Udonthani  Polytechnic  Collece 

  ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่  137  ถนนอําเภอ  ตําบลหมากแขง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  

41000 

  โทรศัพท   โทร.  042-221170 

  โทรสาร   โทร.  042-241911 

  เว็บไซต   www.uptech.ac.th 

  อีเมล    udonthani08@vec.mail.go.th 

  เนื้อท่ีของสถานศึกษา 20 ไร   - งาน   96 วา   

  มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น  11  หลัง   มีหองทั้งสิ้น  97  หอง  ไดแก 

   1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น  จํานวน 1 หลัง  8 หอง 

   2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น จํานวน 1 หลัง   8  หอง 

   3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง 12  หอง 

   4. อาคารพัสดุกลาง จํานวน 1 หลัง  1  หอง 

   5. อาคารหอประชุมโรงอาหาร  จํานวน 1 หลัง  1  หอง 

   6. โรงฝกงาน จํานวน 4 หลัง  8  หอง 

   7. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง  20  หอง 

   8. อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค จํานวน 1 หลัง  14  หอง  

   9. ศูนยวิทยบริการ จํานวน 1 หลัง  5  หอง  

   10. อาคารอํานวยการ จํานวน 1 หลัง  9  หอง 

   11. อาคารอเนกประสงค (โดม) จํานวน 1 หลัง  1  หอง 
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  สีประจําวิทยาลัย 

   สีแดง      หมายถึง   ความแข็งแกรง  กลาหาญ  เสียสละ 

   สีเหลือง   หมายถึง   ความสุข สนุกสนาน  ความยินดี  มีชัยชนะ มั่นคง  ปลอดภัย 

 

  ตนไม 

   ตนไทร    หมายถึง  ความรมเย็น  คุมครองปองภัย  เปนปกแผนมั่นคงถาวร  และเจริญงอก

งามตลอดไป 

 

  เพลงของสถานศึกษา 

   สารพัดชาง  อุดรธานี  เปนหลักเปนศรี  ของการศึกษา แหลงรวมแหลงหลอม 

   สรรพวิชา  กอภูมิปญญา  สัมมาอาชีโว  สารพัดชาง  อุดรธานี  อาชีพมากมี  นองพ่ีสุขโข   

   รวมสรางรวมสรรค  นับวันเติบโต  ดุจดั่งรมโพธิ์  อาชีวศึกษา  ทําเปน  ประกอบอาชีพได   

   นี่คือ  หัวใจของการพัฒนา  ศีลธรรม  เลิศล้ําจนทั่วหนา  เรายึดมั่นศรัทธา  ประชาธิปไตย    

   สารพัดชาง  อุดรธานี   ผลิตชางมือดี  ใหมีตอไป  อุตสาหกรรมพาณิชย  รวมกิจสดใส   

   คหกรรมรวมใจ    คูไทยยืนยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2.6.1 อัตรากําลัง ป 2562     ขอมูล ณ วันท่ี  1  พฤศจิกายน  2561

ผูใหขอมูล  นางอรุณพร   ชาญสุข

อัตรากําลังของวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี     มีบุคลากรท้ังส้ิน       คน

ก. ขาราชการ 42 คน

1 ผูบริหาร 5 คน

2 ขาราชการครู 36 คน

3 ขาราชการพลเรือน 1 คน

ข. ลูกจางประจํา 4 คน

1 ทําหนาท่ีสอน - คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 4 คน

ค. พนักงานราชการ 3 คน

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 18  

2.6 ขอมูลบุคลากร

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี

86

ค. พนักงานราชการ 3 คน

1 ทําหนาท่ีสอน 3 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน - คน

ง. ลูกจางช่ัวคราว 37 คน

1 ทําหนาท่ีสอน 13 คน

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 24 คน

จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ - คน

ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการท่ีอ่ืน - คน

ช. มีอัตราวาง ไมมีคนครอง - คน

1 ขาราชการ - คน

2 ลูกจางประจํา - คน



2.6.2 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา คน

ก. ครูผูสอน/ผูบริหาร ข. เจาหนาท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - ตํ่ากวา ม.6 - คน 10 คน 10 คน

 - ปวช./ม.6 2 คน - คน 2 คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี 2 คน 8 คน 10 คน

 - ปริญญาตรี 23 คน 15 คน 38 คน

 - ปริญญาโท 26 คน - คน 26 คน

 - ปริญญาเอก - คน - คน - คน

รวม 53 คน รวม 33 คน 86 คน

2.6.3 ขอมูลลูกจางช่ัวคราว จําแนกตามแหลงเงินที่จาง

ก. ครูผูสอน ข. เจาหนาท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - จางดวยงบบุคลากร - คน - คน คน

 - จางดวยงบดําเนินงาน คน คน คน

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 19  

 - จางดวยงบดําเนินงาน - คน - คน - คน

 - จางดวยงบเงินอุดหนุน 13 คน 24 คน 37 คน

 - จางดวยเงินรายได (บกศ.) - คน - คน - คน

 - จางดวยเงินอ่ืน ๆ - คน - คน - คน

รวม 13 คน รวม 24 คน 37 คน



2.6.3.1  ขาราชการ  รวม   42   คน (ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

1 นายธีรภัทร ไชยสัตย ป.โท ผูอํานวยการ -

2 นายสน่ัน มูลสาร ป.โท รองผูอํานวยการ -

3 นายวิชิต ธรรมฤทธ์ิ ป.โท รองผูอํานวยการ -

4 นายทองจันทร ประทุมโฉม ป.โท รองผูอํานวยการ -

5 นายอุดม อินตะวัย ป.โท รองผูอํานวยการ -

6 นางนวลนภา ริมโพธ์ิเงิน ป.โท คอมพิวเตอร งานประกันคุณภาพฯ

7 นางพัชรี ลีปรีชานนท ป.ตรี คอมพิวเตอร งานสงเสริมผลิตผลการคาฯ

8 นายวิสาขะ เรืองปญญา ป.โท เขียนแบบโฆษณา งานประชาสัมพันธ

9 นายทวีศักดิ์ ทานน ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

10 นางสุจิรัฎ นิกร ป.โท วิทยาศาสตร งานวัดผลและประเมินผล

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 20 

2.6.3  ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหนาท่ี

10 นางสุจิรัฎ นิกร ป.โท วิทยาศาสตร งานวัดผลและประเมินผล

11 นางวารุณี สมศรีโย ป.ตรี ตัดเสื้อสตรี งานบริหารงานท่ัวไป

12 นายณรงค จันทรา ป.โท ไฟฟา งานวิจัยฯ

13 นายวิกิต เกิดแสง ป.ตรี ชางยนต งานพัสดุ

14 นางวราภรณ ประทุมโฉม ป.โท ตัดเสื้อสตรี งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

15 นายวุฒิชัย ศรีสุวอ ป.ตรี ชางกลโรงงาน งานปกครอง

16 นายสมนึก อุนแกว ป.โท ดนตรี งานทะเบียน

17 นางสุวารี ติยารัชกุล ป.ตรี บัญชี งานครูท่ีปรึกษา

18 นายอนนท บุญชวยเหลือ ป.ตรี เครื่องหนัง งานโครงการพิเศษฯ

19 นายเชิดศักดิ์ คําสุนันท ป.ตรี ชางยนต งานการเงิน

20 นายสันทนา สงครินทร ป.โท อิเล็กทรอนิกส งานวิทยบริการและหองสมุด

21 นายบุญสนอง สีมืด ป.โท เช่ือมโลหะ งานวิจัยฯ

22 นายอุดม อ้ีงพรหมบัณฑิต ป.ตรี ไฟฟา -

23 นายอภิสิทธ์ิ โรมเมือง ป.โท คอมพิวเตอร งานครูท่ีปรึกษา

24 นายกฤษฎา เสนาเจริญ ป.ตรี เช่ือมโลหะ งานพัสดุ

25 นางอรุณพร ชาญสุข ป.โท อาหารและขนม งานบุคลากร

26 นางวิมล แถมเงิน ป.โท บัญชี งานวางแผนและงบประมาณ

27 นายโกวิทย เหลาโยธี ป.โท อิเล็กทรอนิกส งานสื่อการเรียนการสอน



2.6.3.1  (ตอ)

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

28 นายพิสิฐ โฮลิ่ม ป.ตรี เช่ือมโลหะ งานปกครอง

29 นางวารี ฤทธิโยธี ป.โท ภาษาอังกฤษ งานพัฒนาหลักสูตรฯ

30 นายเทพบัณฑิต สิงคีบับพา ป.โท การบริหารการศึกษา งานวิจัยฯ

31 นายจีระเดช สิงคลีประภา ป.โท ไฟฟา งานวิจัยฯ

32 นายพรชัย ศรีนาค ป.โท ชางยนต -

33 นางเกษร ครองยุทธ ป.โท บัญชี งานการบัญชี

34 นางสาวอภิญญา บัวคําโคตร ป.โท ภาษาอังกฤษ งานความรวมมือ

35 นายหรรษา เสริฐผล ป.ตรี เช่ือมโลหะ งานอาคารสถานท่ี

36 นางสาวนัฎพร สรรพอาษา ป.ตรี อาหารและขนม งานทะเบียน

37 นางสาวพัชรี บุญมี ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ งานแนะแนวฯ

38 นางพิมพ พิมพชนกธาดา ป.โท ผาและเครื่องแตงกาย งานโครงการพิเศษฯ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 21  

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหนาท่ี

38 นางพิมพ พิมพชนกธาดา ป.โท ผาและเครื่องแตงกาย งานโครงการพิเศษฯ

39 นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์ ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส งานศูนยขอมูลฯ

40 นายธนพัฒน อินทะสรอย ป.โท ไฟฟา -

41 นายกิตติวัฒน โสมาศรี ป.โท ชางยนต -

42 นางวิไลลักษณ สิงหปน ป.ตรี - งานพัฒนาหลักสูตรฯ

2.6.3.2  ลูกจางประจํา  รวม   4   คน (ทําหนาท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

1 นายสมศักดิ์ อรุณในเมือง ป.6 - คนงาน

2 นายสุภาพ รามจะตุ ม.3 - พนักงานขับรถยนต

3 นายสมพิศ โคกโพธ์ิ ป.6 - นักการภารโรง

4 นายวาลี ปญญาทอง ม.3 - พนักงานขับรถยนต

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหนาท่ี



2.6.3.3  พนักงานราชการ   รวม   3  คน (ทําหนาท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

1 นางสาวกนกลักษณ มูลอามาตย ป.ตรี ภาษาไทย งานวิทยบริการและหองสมุด

2 นางสุนิสา ศรีเจริญ ป.ตรี บัญชี งานการเงิน

3 นายอภิรักษ ทองดี ป.ตรี พลศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

2.6.3.4  ลูกจางช่ัวคราว   รวม   37   คน (ทําหนาท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

1 นายพงษศักดิ์ ชาญณรงค ม.6 ตัดผมชาย งานโครงการพิเศษฯ

2 นางสาววิชชุตา อนันตะ ปวส. เสริมสวยตัดผม งานโครงการพิเศษฯ

3 นางสาวนีรนุช เดชะ ป.ตรี คณิตศาสตร งานวัดผลและประเมินผล

4 นางสาวขนิษฐา นาคเปา ป.ตรี คอมพิวเตอร งานประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 22  

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหนาท่ี

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหนาท่ี

4 นางสาวขนิษฐา นาคเปา ป.ตรี คอมพิวเตอร งานประกันคุณภาพฯ

5 นายเอนก กองคํา ป.ตรี ชางยนต งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

6 นายโยธิน เรืองสมบัติ ป.ตรี ชางไฟฟา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

7 นายนัฐอนันต นิกร ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ

8 นางสาววงษเดือน สีดาเดช ป.ตรี การบัญชี งานบัญชี

9 นางวนิดา ใจซื่อ ปวส. เสริมสวยตัดผม งานโครงการพิเศษฯ

10 นายธีระพงษ หัสกัน ม.6 ประกาศนียบัตรนักธรรมช้ันเอก -

11 นายอัครพล ออนบัวขาว ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ

12 นางรื่นฤดี ศรีปญญา ป.ตรี ศิลปประดิษฐ งานโครงการพิเศษฯ

13 นายศตวรรษ แพงศรี ป.ตรี ศิลปประดิษฐ งานโครงการพิเศษฯ

14 นายณัฐวุฒิ อบภิรมย ป.ตรี - งานพัสดุ

15 นางสาวนนทยา จันทรคํา ป.ตรี - งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

16 นางภัทรภรณ อิงสุรารักษ ป.ตรี - งานวางแผนและงบประมาณ

17 นางสาวดวงเดือน ทารินทร ป.ตรี - งานประกันคุณภาพฯ

18 นางสาวอุไร หัสรินทร ปวส. - งานบริหารงานท่ัวไป

19 นางสาวพรจิรา ชาญณรงค ปวส. - งานบุคลากร

20 นางสาวมนัสวี ขอจักร ป.ตรี - งานพัสดุ

21 นางสาวมาลีรัตน ลุนนา ป.ตรี - งานทะเบียน



2.6.3.4  (ตอ)

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

22 นางสาวพราวนภา บุญนาง ปวส. - งานการเงิน

23 นางสาวยุธิดา บุตรธนู ป.ตรี - งานบัญชี

24 นางสาวปาจารีย ฤทธิโยธี ป.ตรี - งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

25 นางสาวลัลนา จันทะคร ป.ตรี - งานทะเบียน

26 นางสาววราทิพย มีแกว ป.ตรี - งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

27 นางสาวพิมพิกา เหนือจําทิศ ป.ตรี - งานประชาสัมพันธ

28 นางสาวสุชาดา สีหาเสน ป.ตรี - งานโครงการพิเศษฯ

29 นางสาวกฤติยาภรณ เหมุทัย ป.ตรี - งานพัสดุ

30 นางสาวมัลลิกา นาทองลาย ป.ตรี - งานวัดผลและประเมินผล

31 นางสาวนุสบา ริยะวงษ ป.ตรี - งานการเงิน

32 นางคําปุน แสงจันทร ป.6 - นักการภารโรง

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 23 

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหนาท่ี

32 นางคําปุน แสงจันทร ป.6 - นักการภารโรง

33 นายอุดร ศรีแกว ป.6 - นักการภารโรง

34 นายสํารอง ปทุมวัน ป.6 - นักการภารโรง

35 นายมงคล นาคหัวเพชร ม.3 - นักการภารโรง

36 นายกัณหา ไชยมงคล ม.3 - นักการภารโรง

37 นายอมร ทาสีลา ป.6 - นักการภารโรง



รวม
ท้ังสิ้น

ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ป 1 ป 2 รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางยนต
-สาขางานยานยนต 36 22 12 70 30 28 9 67 - - 0 - - 0 137
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล
-สาขางานเทคนิคยานยนต - - - 0 - - - 0 11 20 31 - - 0 31

รวม 36 22 12 70 30 28 9 67 11 20 31 0 0 0 168
สาขาวิชาชางกลโรงงาน
-สาขางานเครื่องมือกล - - - 0 - 13 11 24 - - 0 - - 0 24

รวม 0 0 0 0 0 13 11 24 0 0 0 0 0 0 24
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
-สาขางานผลิตภัณฑ - - - 0 - - 8 8 - - 0 - - 0 8

รวม 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
-สาขางานไฟฟากําลัง - 12 6 18 12 24 13 49 - - 0 - 11 11 78

รวม 0 12 6 18 12 24 13 49 0 0 0 0 11 11 78
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส - - 6 6 - - - 0 - - 0 - - 0 6
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
-สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม - - - 0 - - - 0 12 9 21 - - 0 21

รวม 0 0 6 6 0 0 0 0 12 9 21 0 0 0 27
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 0 11 - 24 35 - - 0 - - 0 35

รวม 0 0 0 0 11 0 24 35 0 0 0 0 0 0 35
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี 27 34 20 81 20 29 11 60 - - 0 - - 0 141

รวม 27 34 20 81 20 29 11 60 0 0 0 0 0 0 141
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 28 - 14 42 - - - 0 - - 0 - 9 9 51

รวม 28 0 14 42 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 51
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี - - - 0 - - - 0 17 19 36 - 19 19 55

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 17 19 36 0 19 19 55
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ - - - 0 - - - 0 14 12 26 - - 0 26

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 26 0 0 0 26
รวมท้ังสิ้น 91 68 58 217 73 94 76 243 54 60 114 0 39 39 613

ประเภท/สาขาวิชา
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561

ปวช. ปวช. (ทวิศึกษา) ปวส. (ทวิภาคี) ปวส. (เทียบโอนฯ)

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 24

2.7  ขอมูลนักเรียน นักศึกษา

2.7.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน

งบประมาณ พ.ศ. 2562  (ภาคเรียนท่ี 2/2561)

ในระบบ



รวม
ท้ังส้ิน

ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางยนต
-สาขางานยานยนต 40 36 22 98 20 30 28 78 - - 0 176
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล
-สาขางานเทคนิคยานยนต - - - 0 - - - 0 20 11 31 31

รวม 40 36 22 98 20 30 28 78 20 11 31 207
สาขาวิชาชางกลโรงงาน
-สาขางานเครื่องมือกล - - - 0 20 - 13 33 - - 0 33

รวม 0 0 0 0 20 0 13 33 0 0 0 33
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
-สาขางานผลิตภัณฑ - - - 0 - - - 0 - - 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
-สาขางานไฟฟากําลัง 40 - 12 52 20 12 24 56 - - 0 108
สาขาวิชาไฟฟา
-สาขางานไฟฟากําลัง - - - 0 - - - 0 - - 0 0

รวม 40 0 12 52 20 12 24 56 0 0 0 108
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส 40 - - 40 - - - 0 - - 0 40
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
-สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม - - - 0 - - - 0 20 12 32 32

รวม 40 0 0 40 0 0 0 0 20 12 32 72
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 0 20 11 - 31 - - 0 31

รวม 0 0 0 0 20 11 0 31 0 0 0 31
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี 40 27 34 101 20 20 29 69 - - 0 170

รวม 40 27 34 101 20 20 29 69 0 0 0 170
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 40 28 - 68 - - - 0 - - 0 68

รวม 40 28 0 68 0 0 0 0 0 0 0 68
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี - - - 0 - - - 0 20 17 37 37

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17 37 37
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ - - - 0 - - - 0 20 14 34 34

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14 34 34
รวมท้ังสิ้น 200 91 68 359 100 73 94 267 80 54 134 760

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 25

2.7  ขอมูลนักเรียน นักศึกษา
2.7.2 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน

งบประมาณ พ.ศ. 2562  (ภาคเรียนท่ี 1/2562)
ในระบบ

ประเภท/สาขาวิชา
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562

ปวช. ปวช. (ทวิศึกษา) ปวส. (ทวิภาคี)



ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

แผนกวิชาชางยนต 225 240 465

แผนกวิชาชางไฟฟา 335 350 685

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 225 240 465

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 200 250 450

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 200 250 450

ประเภทวิชาคหกรรม

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 651 700 1,351

แผนกวิชาเสริมสวย - ตัดผม 1,330 1,500 2,830

แผนกวิชาอาหาร - ขนม 480 550 1,030

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

แผนกวิชาบัญชี - พิมพดีด 306 350 656

แผนกวิชาคอมพิวเตอร 198 250 448

แผนกวิชาภาษาอังฤษเพ่ืออาชีพ 100 150 250

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 100 150 250

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

แผนกวิชาศิลปประดิษฐ 675 750 1,425

แผนกวิชาดนตรี 265 350 615

แผนกวิชาผลิตภัณฑเครื่องหนัง 150 250 400

แผนกวิชาเขียนแบบโฆษณา 120 250 370

แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย 150 200 350

รวมท้ังส้ิน 5,710 6,780 12,490

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 26

2.7.3 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน

งบประมาณ พ.ศ. 2562

นอกระบบ  (หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน)

ประเภท/สาขาวิชา รวมท้ังส้ิน















1. ประมาณการรายรับ 57,684,995.91 บาท

 ก. เงินรายได (บกศ.) 3,020,735.91 บาท

   - ยอดยกมาจากปปจจุบัน 520,735.91 บาท

   - คาดวามีรายรับในปตอไป 2,500,000.00 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป 2562 ท่ีคาดวาจะไดรับ 54,664,260.00 บาท

งบบุคลากร 25,815,680.00 บาท

งบดําเนินงาน 8,257,320.00 บาท

งบลงทุน 15,034,900.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 4,873,680.00 บาท

งบรายจายอ่ืน 682,680.00 บาท

2. ประมาณการรายจาย 57,684,995.00 บาท

งบบุคลากร 28,891,280.00 บาท

 - เงินเดือน 23,913,200.00 บาท

 - คาจางประจํา 1,158,000.00 บาท

 - คาตอบแทนพนักงานราชการ 744,480.00 บาท

 - คาจางชั่วคราว 3,075,600.00 บาท

งบดําเนินงาน 10,721,300.00 บาท

 -  คาตอบแทน 3,995,320.00 บาท

 -  คาใชสอย 2,425,980.00 บาท

 -  คาวัสดุ 2,800,000.00 บาท

 -  คาสาธารณูปโภค 1,500,000.00 บาท

งบลงทุน 15,420,450.00 บาท

 -  คาครุภัณฑ 2,864,550.00 บาท

 -  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 12,555,900.00 บาท

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 33  

สวนท่ี 3 
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี



3.2  (ตอ)

งบเงินอุดหนุน 1,304,100.00 บาท

 - อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000.00 บาท

 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐและหุนยนต 91,000.00 บาท

  - อุดหนุนการหารายไดระหวางเรียน 10,000.00 บาท

- โครงการสนับสนุนคาใชจายต้ังแต 1,173,100.00 บาท

  อนุบาลจนจบข้ันพ้ืนฐาน

งบรายจายอ่ืน 1,347,865.00 บาท

-  โครงการพัฒนารูปแบบและ 540,000.00 บาท

   ยกระดับคุณภาพศูนยซอมสราง

   เพ่ือชุมชน (Fix it center)

-  สํารองฉุกเฉิน 807,865.00 บาท

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 34  



เงินอุดหนุน

ทวิศึกษา
คาจัดการเรียนการสอน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

48,991,580.00 1,829,100.00 3,020,735.91 1,283,395.46 2,286,184.54 274,000.00 57,684,995.91

25,815,680.00 0.00 0.00 1,283,395.46 1,792,204.54 0.00 28,891,280.00

1.1 เงินเดือนขาราชการ 20,234,000.00 - - - - - 20,234,000.00

1.2 เงินวิทยฐานะ 2,133,600.00 - - - - - 2,133,600.00

1.3 เงินประจําตําแหนง 1,545,600.00 - - - - - 1,545,600.00

1.4 คาจางลูกจางประจํา 1,158,000.00 - - - - - 1,158,000.00

1.5 คาตอบพนักงานราชการ 744,480.00 - - - - - 744,480.00

1.6 เงินอื่น ๆ(คาจางช่ัวคราว) - - - 1,283,395.46 1,792,204.54 - 3,075,600.00

7,357,320.00 900,000.00 1,970,000.00 0.00 493,980.00 0.00 10,721,300.00

2.1 คาตอบแทน 2,095,320.00 900,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,995,320.00

2.1.1 คาเชาบาน(ข้ันต่ํา) - - - - - - 0.00
2.1.2 เงินคาตอบแทนนอกเวลา 816,000.00 - - - - - 816,000.00

2.1.3 เงินคาสอนพิเศษ 1,279,320.00 900,000.00 1,000,000.00 - - - 3,179,320.00

2.1.4 คาเบ้ียประชุมกรรมการ - - - - - - 0.00

2.1.5 คาตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น - - - - - - 0.00

2.1.6 คาตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต - - - - - - 0.00

2.2 คาใชสอย 1,200,000.00 0.00 732,000.00 0.00 493,980.00 0.00 2,425,980.00

2.2.1 คาเชาทรัพยสิน(ขั้นตํ่า) - - - - - - 0.00

2.2.2 คาเชารถยนต(ข้ันต่ํา) - - 252,000.00 - - - 252,000.00

2.2.3 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 650,000.00 - - - - - 650,000.00

2.2.4 คาซอมรถยนตราชการ 50,000.00 - - - - - 50,000.00

2.2.5 คาซอมครุภัณฑ 100,000.00 - - - - - 100,000.00

2.2.6 คาซอมสิ่งกอสราง - - - - - - 0.00

2.2.7 คาจางเหมาบริการ 400,000.00 0.00 480,000.00 - - - 880,000.00

2.2.8 คาเงินสมทบประกันสังคม - - - - 169,980.00 - 169,980.00

2.2.9 เงินเพ่ิมคาครองชีพ - - - - 324,000.00 - 324,000.00

รายการ ผลผลิต

รวม
งบประมาณท่ีใช

ระยะส้ัน ปวช./ปวส. รายได

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา

ในการบริหารจัดการ ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 35

สวนท่ี 3 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

จําแนกตามแผนงบประมาณ

3.3  สรุปงบหนารายจาย

2. งบดําเนินงาน

รวมท้ังส้ิน

1.  งบบุคลากร



เงินอุดหนุน

ทวิศึกษา
คาจัดการเรียนการสอน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

2.3 คาวัสดุ 2,562,000.00 0.00 238,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00

2.3.1 วัสดุสํานักงาน 160,000.00 - - - - - 160,000.00

2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000.00 - - - - - 200,000.00

2.3.3 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 30,000.00 - - - - - 30,000.00

2.3.4 วัสดุการศึกษา 962,000.00 - 200,000.00 - - - 1,162,000.00

2.3.5 วัสดุงานบานงานครัว 50,000.00 - - - - - 50,000.00

2.3.6 คาเวชภัณฑ 15,000.00 - - - - - 15,000.00

2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร 149,000.00 - - - - - 149,000.00

2.3.8 วัสดุกอสราง 200,000.00 - - - - - 200,000.00

2.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000.00 - - - - - 60,000.00

2.3.10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 60,000.00 - - - - - 60,000.00

2.3.11 วัสดุเกษตร 20,000.00 - - - - - 20,000.00

2.3.12 วัสดุอ่ืน 50,000.00 - - - - - 50,000.00

* 2.3.13 โครงการพัฒนาสถานศึกษา 606,000.00 - 38,000.00 - - - 644,000.00

2.4 คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

2.4.1 คาไฟฟา 1,200,000.00 - - - - - 1,200,000.00

2.4.2 คานํ้าประปา 230,000.00 - - - - - 230,000.00

2.4.3 คาโทรศัพท 45,000.00 - - - - - 45,000.00

2.4.4 คาไปรษณีย/เน็ต 25,000.00 - - - - - 25,000.00

15,034,900.00 0.00 385,550.00 0.00 0.00 0.00 15,420,450.00

 3.1 คาครุภัณฑ 2,479,000.00 0.00 385,550.00 0.00 0.00 0.00 2,864,550.00

3.1.1 ชุดครุภัณฑชุดปฏิบัติการ 2,479,000.00 - - - - - 2,479,000.00

   เทคนิคพื้นฐานพรอมโปรแกรม

   ออกแบบ Intelligent 

   machining

3.1.2 ครุภัณฑพัฒนาแผนก/ - - 80,550.00 - - - 80,550.00

   วิชา

3.1.3 โครงการพัฒนา - - 305,000.00 - - - 305,000.00

   สถานศึกษา (ครุภัณฑ)

3. งบลงทุน
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รายการ ผลผลิต

รวม
งบประมาณท่ีใช

ระยะส้ัน ปวช./ปวส. รายได

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา

ในการบริหารจัดการ ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน



เงินอุดหนุน

ทวิศึกษา
คาจัดการเรียนการสอน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 3.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 12,555,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,555,900.00

3.2.1 อาคารแฟลต 14 12,555,900.00 - - - - - 12,555,900.00

   หนวย 4 ช้ัน

101,000.00 929,100.00 0.00 0.00 0.00 274,000.00 1,304,100.00

4.1 อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี - 30,000.00 - - - - 30,000.00

4.2 อุดหนุนสิ่งประดิษฐและหุนยนต 91,000.00 - - - - - 91,000.00

4.3 อุดหนุนการหารายไดระหวางเรียน 10,000.00 - - - - - 10,000.00

4.4 โครงการสนับสนุนคาใชจายต้ังแต - 899,100.00 - - - - 899,100.00

   อนุบาลจนจบข้ันพ้ืนฐาน

* 4.5 โครงการพัฒนาสถานศึกษา - - - - - 274,000.00 274,000.00

682,680.00 0.00 665,185.91 0.00 0.00 0.00 1,347,865.91

5.1 โครงการพัฒนารูปแบบและ 540,000.00 - - - - - 540,000.00

   ยกระดับคุณภาพศูนยซอมสราง

   เพ่ือชุมชน (Fix it center)

5.2 สํารองฉุกเฉิน 142,680.00 - 665,185.91 - - - 807,865.91

4. งบเงินอุดหนุน

5. งบรายจายอ่ืน
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รายการ ผลผลิต

รวม
งบประมาณท่ีใช

ระยะส้ัน ปวช./ปวส. รายได

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา

ในการบริหารจัดการ ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการการขับเคลื่อนเครือขายชุมชนวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ปงบประมาณ 2562 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดอนุมัติโครงการประชุมสัมมนาสรางความรู

ความเขาใจในแนวทางในการขับเคลื่อนเครือขายชุมชนวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินตนเอง การขับเคลื่อน

เครือขายชุมชนวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะตาม ว.21/2560 และหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ว.22/2560 

 ดังนั้น  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงเล็งเห็น

ความสําคัญในการดําเนินงานโครงการนี้ เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทํา

กระบวนการ (PLC) ใหเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่องทุกป 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อพัฒนาความรูและขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) ใหบุคลากรในสถานศึกษา 

 8.2  เพื่อพัฒนาและสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปรมิาณ 

   9.1.1  กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรครูสายผูสอน จํานวน 55 คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  บุคลากรครูสายผูสอน จัดทํากระบวนการ (PLC) ใหเปนระบบอยางมี

ประสิทธิภาพ 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) สามารถสรางความรู

ความเขาใจในการปฏิบัติงานนําไปสูการพัฒนาการศึกษาอยางยั่งยืน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการและขออนุมัติ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกลุม

ชุมชนเรียนรู 

            

3. ประชุมวางแผนคนหาปญหากับ

ทีมกลุมกระบวนการ 

            

4. จัดทําแผนการเรียนรูรายวิชา 

และบันทึก Log book รายงาน 

            

5. จัดทําแผนปฏิบัติการชุมชน

เรียนรูทางวิชาชีพ วงรอบท่ี 1-3 

            

6. คณะผูบริหาร ติดตาม

แผนปฏิบัติการ 

            

7. กลุมชุมชนเรียนรูรายงานสรุปผล

การดําเนินงาน 

            

8. เผยแพรผลงานทางเว็บไซต             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เสนอโครงการและขออนุมัติ 

   12.2  แตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกลุมชุมชนเรียนรู 

   12.3  ประชุมวางแผนคนหาปญหากับทีมกลุมกระบวนการ 

   12.4  จัดทําแผนการเรียนรูรายวิชา และบันทึก Log book รายงาน 

 12.5  จัดทําแผนปฏิบัติการชุมชนเรียนรูทางวิชาชีพ วงรอบที่ 1-3 

 12.6  คณะผูบริหาร ติดตามแผนปฏิบัติการ 

 12.7  กลุมชุมชนเรียนรูรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 12.8  เผยแพรผลงานทางเว็บไซต 
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13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 5,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 5,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

  14.1.2 แบบประเมินโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00   หมายถึง มากที่สุด 

  14.2.2 คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50   หมายถึง มาก 
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1.  ชื่อโครงการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

    พอเพียง ประจําปงบประมาณ 2562 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 กระบวนการเรียนการสอน มีองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ 4 ประการ คือ ครูผูสอน นักเรียน 

หรือนักศึกษา สื่อการสอน และแผนการจัดการเรียนรู โดยเฉพาะ “แผนการจัดการเรียนรู” เปน

เครื่องมือที่สําคัญที่จะทําใหผลการสอนของครู ประสบผลสําเร็จ กอนทําแผนการจัดการเรียนรูครูผูสอน

ตองศึกษาหลักสูตร คําอธิบายหลักสูตรรายวิชาใหเขาใจ แลวจึงวางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู แลวนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชและปรับปรุงใหเหมาะสม การจัดอาชีวศึกษา

และการฝกอบรมวิชาชีพ เปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ซึ่งตองผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับ

เทคโนโลยี รวมทั้งตองยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน ชุมชน และสถานประกอบการ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเปนนโยบาย

หลักที่หนวยงาน 5 องคกรหลัก จะตองนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูกระบวนการเรียน      

การสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรในทุกองคกร 

 ดังนั้น  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝายวิชาการ จึงไดจัดทําโครงการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูแบบฐานสรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหครูสามารถบูรณา

การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะรายวิชา 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหครูผูสอนสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะรายวิชา บูรณาการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 8.2  เพื่อเปนการพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะรายวิชา บูรณาการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ใหมีความหลากหลาย ทันสมัยมีสมรรถนะสอดคลองกับ

เศรษฐกิจ สังคม ความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถิ่น 
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9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  เพื่อเปนการพัฒนาปรับปรุง การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบฐาน

สมรรถนะบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ใหมีความหลากหลาย ทันสมัย มี

สมรรถนะและทักษะ สอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคม ความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถิ่น ได

รอยละ 100 ของรายวิชาที่สอน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  สถานศึกษา สามารถพัฒนา ปรับปรุง แผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชา บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหมีความหลากหลาย ทันสมัย      

มีสมรรถนะและทักษะสอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคม ความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถิ่น

ระดับชาติ 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา บูรณาการตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหมีความหลากหลาย ทันสมัย มีสมรรถนะและทักษะ สอดคลองกับ

เศรษฐกิจ สังคม ความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชม ทองถ่ินและระดับชาต ิ

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการ             

3. จัดซื้อวัสดุในการดําเนินโครงการ             

4. ครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรู

รายวิชา 

            

5. ดําเนินการจัดสงแผนการเรียนรู

รายวิชาฯ 

            

6. ตรวจสอบแผนการเรียนรู

รายวิชา 

            

7. ประเมินผล การนิเทศภายใน             

8. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน             

9. เผยแพรผลงานทางเว็บไซต             
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12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เสนอโครงการ 

   12.2  แตงตั้งคณะกรรมการ 

   12.3  จัดซื้อวัสดุในการดําเนินโครงการ 

   12.4  ครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูรายวิชา 

 12.5  ดําเนินการจัดสงแผนการเรียนรูรายวิชาฯ 

 12.6  ตรวจสอบแผนการเรียนรูรายวิชา 

 12.7  ประเมินผล การนิเทศภายใน 

 12.8  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 12.3  เผยแพรผลงานทางเว็บไซต 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 3,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 3,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบประเมินโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00   หมายถึง มากที่สุด 

  14.2.2 คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50   หมายถึง มาก 
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1.  ชื่อโครงการการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

    ประจําปงบประมาณ  2562 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายแนวทางการจัดการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย          

(ทวิศึกษา)  ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงได

สนองนโยบายดังกลาว จัดโครงการการจัดการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา) ประจําปงบประมาณ 2562 ซึ่งปจจุบันมีโรงเรียนกลุมมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

จํานวน 4 โรงเรียน 

 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน และใหผูเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) มีโอกาสไดรับวุฒิการศึกษา 2 วุฒิ คือ วุฒิหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหมีความรูความสามารถ ตรงตาม

หลักสูตร และไดแนวทางในการเลือกอาชีพตรงตามที่ตนสนใจและถนัด สอดคลองกับตลาดแรงงาน 

ชุมชน และสถานประกอบการ 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อพัฒนาแผนการเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษากับกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม

การจัดการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) กับโรงเรียนกลุม

มัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 8.2  เพื่อใหผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อจบการศึกษามีโอกาสไดวุฒิการศึกษา 2 

วุฒิ คือวุฒิหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  การจัดการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย              

(ทวิศึกษา) กับโรงเรียนกลุมมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี จํานวน 4 โรงเรียน 
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 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  จัดหลักสูตรและแผนการเรียนตามการจัดการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา

กับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คือ 

    9.2.1.1  โรงเรียนเทศบาล 7 (รถไฟสงเคราะห) สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาขาวิชาชางไฟฟา 

    9.2.1.2  โรงเรียนกุดจับประชาสรรค สาขาวิชาชางยนต, สาขาวิชาชางกล

โรงงาน และสาขาวิชาการบัญชี 

    9.2.1.3  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ, 

สาขาวิชาชางยนต, สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    9.2.1.4  โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สาขาวิชาชางยนต, สาขาวิชาการ

บัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  สถานศึกษามีหลักสูตรและแผนการเรียนตามการจัดการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา

กับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

 10.2  สถานศึกษามีการสรางเครือขายกับโรงเรียนกลุมมัธยมศึกษา จังหวัดอุดรธานี อยาง

ตอเนื่อง นําไปสูการพฒันาการศึกษาอยางยั่งยืน 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการ             

3. ประชุมวางแผนกับโรงเรียนกลุม

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

จังหวัดอุดรธานี ครูที่ปรึกษา

สาขาวิชาที่เก่ียวของ 

            

4. จัดซื้อวัสดุในการดําเนินโครงการ             

5. จัดแผนการเรียน ตารางเรียน  

ตารางสอน 

            

6. นิเทศติดตามการเรียนการสอน             

7. ติดตาม ประเมินผล             

8. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน             

9. เผยแพรผลงานทางเว็บไซต             
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12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เสนอโครงการ 

   12.2  แตงตั้งคณะกรรมการ 

   12.3  ประชุมวางแผนกับโรงเรียนกลุมมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จังหวัดอุดรธานี ครูที่

ปรึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

   12.4  จัดซื้อวัสดุในการดําเนินโครงการ 

 12.5  จัดแผนการเรียน ตารางเรียน  ตารางสอน 

 12.6  นิเทศติดตามการเรียนการสอน 

 12.7  ติดตาม ประเมินผล 

 12.8  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 12.3  เผยแพรผลงานทางเว็บไซต 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 2,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

  14.1.2 แบบประเมินโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00   หมายถึง มากที่สุด 

  14.2.2 คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50   หมายถึง มาก 
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1.  ชื่อโครงการการเปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ (วันเสารและอาทิตย) 

    ปงบประมาณ  2562 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ เปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพที่สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งตองผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับ

เทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งตองยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ดังนั้น  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝายวิชาการ จึงไดจัดทําโครงการการเปดสอน

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ (วันเสารและอาทิตย) ปงบประมาณ 2562 เพื่อเปนการเพิ่ม

ปริมาณผูเรียน มีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย ทันสมัยเขายุคสมัยใหม และเปนการยกระดับ

การศึกษาวิชาชีพของประชาชนใหสูงขึ้น ใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะและมีสมรรถนะจนสามารถ

นําไปประกอบอาชีพในอนาคต 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อจัดหลักสูตรและอาชีพที่หลากหลายตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน 

สถานประกอบการ 

 8.2  เพื่อเปนการยกระดับผูเรียนมีความรูดานวิชาชีพและสามารถนําไปประกอบอาชีพใน

อนาคตใหมีรายไดสูงขึ้น 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  มีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปดสอนหลากหลายเพิ่มมากขึ้น อยางนอย

จํานวน 5 รายวิชา 
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 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  สถานศึกษาสามารถพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาใหมี

ความหลากหลาย ทันสมัย มีสมรรถนะและทักษะ สอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคม ความตองการของ

ตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถ่ิน 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  สถานศึกษามีหลักสูตรวิชาชีพที่หลากหลาย ทันสมัย เพิ่มมากขึ้น มีสมรรถนะและทักษะ

สอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคม ความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถิ่น 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการ             

3. ประชุม ประสานงานวิทยากร

และบุคลากรที่เก่ียวของ 

            

4. จัดทําตารางสอน             

5. นิเทศติดตามการเรียนการสอน             

6. ติดตาม ประเมินผลโครงการ             

7. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน             

8. เผยแพรผลงานทางเว็บไซต             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เสนอโครงการ 

   12.2  แตงตั้งคณะกรรมการ 

   12.3  ประชุม ประสานงานวิทยากรและบุคลากรที่เก่ียวของ 

   12.4  จัดทําตารางสอน 

 12.5  นิเทศติดตามการเรียนการสอน 

 12.6  ติดตาม ประเมินผลโครงการ 

 12.7  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 12.8  เผยแพรผลงานทางเว็บไซต 
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13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 2,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

  14.1.2 แบบประเมินโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00   หมายถึง มากที่สุด 

  14.2.2 คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50   หมายถึง มาก 
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1.  ชื่อโครงการการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการ 

    ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ประจําป 2562 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ เปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพที่สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งตองผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับ

เทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งตองยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน และสถานประกอบการ เพื่ อตอบสนองนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงไดจัดโครงการการใชและพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ประจําป 

2562 เพื่อเปนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใหมี

ความหลากหลาย ทันสมัยเขายุคสมัยใหม มีสมรรถนะและทักษะ สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน ชุมชน และสถานประกอบการจนสามารถนําไปประกอบอาชีพ เขาสูประชาคมอาเซียนใน

อนาคตได 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อเปนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาใหมีความหลากหลาย ทันสมัย 

มีสมรรถนะและทักษะ สอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคม ความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถิ่น

และระดับชาติ 

 8.2  เพื่อใหครูผูสอนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะ สมรรถนะ

รายวิชา และผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ ทันสมัยยิ่งขึ้น 
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9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  เพื่อเปนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาใหมีความ

หลากหลาย ทันสมัย  

   9.1.2  เพื่อใหผูเรียน มีสมรรถนะ และทักษะ สอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคม ความ

ตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถิ่น  ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  สถานศึกษา มีศักยภาพในการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายวิชา ใหมีความหลากหลาย ทันสมัย มีสมรรถนะและทักษะ สอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคม ความ

ตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถิ่นและระดับชาติ 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  สถานศึกษามีหลักสูตรวิชาชีพที่หลากหลาย ทันสมัย เพิ่มมากขึ้น มีสมรรถนะรายวิชา

สอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคม ความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถิ่นและระดับชาติ 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการ             

3. วางแผนทําคําสั่งและกําหนด

รูปแบบ 

            

4. ประชุม/ประสานงานเชิญ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

            

5. จัดทําหลักสูตรฉบับรางและฉบับ

แกไขปรับปรุง 

            

6. ประเมินผล             

7. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน             

8. เผยแพรผลงานทางเว็บไซต             
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12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เสนอโครงการ 

   12.2  แตงตั้งคณะกรรมการ 

   12.3  วางแผนทําคําสั่งและกําหนดรูปแบบ 

   12.4  ประชุม/ประสานงานเชิญกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 12.5  จัดทําหลักสูตรฉบับรางและฉบับแกไขปรับปรุง 

 12.6  ประเมินผล 

 12.7  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 12.8  เผยแพรผลงานทางเว็บไซต 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 2,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบประเมินโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00   หมายถึง มากที่สุด 

  14.2.2 คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50   หมายถึง มาก 
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1.  ชื่อโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ประจําป 2562 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียน เพื่อลดระยะเวลาเรียนภาค

วิชาการลงโดยไมกระทบเนื้อหาหลักที่ผูเรียนควรเรียนรู และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม

โดยเพิ่มเวลา และโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใหโรงเรียนเลิกเรียนเวลา 14.30 น. และหลัง

เวลานั้นใหผูเรียนทํากิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ นอกหองเรียนอยางหลากหลาย เพื่อเสริมสรางทักษะการ

เรียนรูทุกดานในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกําหนดของ

แตละโรงเรียน โดยเริ่มดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 และมีโรงเรียนกลุมเปาหมายนํา

รองอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม

นอยกวา 3,100 โรงเรียน) ครอบคลุมกระจายทุกสภาพพื้นที่ทั้งนอกเมือง ในเมือง ทั้งนี้ จะดําเนินการ

ทุกโรงเรียนในปการศึกษา 2559 เปนตนมา 

 ซึ่งในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี ไดบันทึกตกลงความรวมมือกับโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุดรธานี คือ โรงเรียนบานหมากแขง  

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ  และโรงเรียนบานมวงสามัคคี จํานวน 4 

โรงเรียน เพื่อเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาตนเองตามความสนใจ และถนัดอยางเต็มตามศักยภาพ และมี

ความสุขกับการเรียนรู 

 8.2  เพื่อใหครูผูสอนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติและ

เรียนรูดวยตนเองมากข้ึน 
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9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  โรงเรียนนํารองที่สมัครใจเขารวมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจํานวน 4 โรงเรียน 

   9.1.2  เพิ่มปริมาณผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในปการศึกษา 2562 จํานวน 700 

คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  สถนศึกษาไดดําเนินการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” 

สามารถนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   9.2.2  นําผลการติดตามการดําเนินงานโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เพื่อ

เปนแนวทางในการพัฒนานโยบายตอยอดการเรียนสายอาชีพตอไป 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” 

ไดอยางเหมาะสม ทั้งดานวิชาการ ดานปฏิบัติ นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ

และความความถนัดของแตละบุคคล 

 10.2  สถานศึกษานําผลจากการประเมินผล การใชและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เพื่อพัฒนา

ใหทันสมัยเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน

ในการพัฒนาการศึกษา 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการ             

3. ประชุมครูผูสอน และผูที่

เกี่ยวของ 

            

4. ประชาสัมพันธเขาถึงกลุมเปาหมาย             

5. จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม 

ตารางการฝกอบรม 

            

6. จัดหาวัสดุ เอกสาร อุปกรณ 

ดําเนินการฝกอบรม 

            

7. ประเมินผล ความพึงพอใจ             

8. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน             

9. เผยแพรผลงานทางเว็บไซต             
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12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เสนอโครงการ 

   12.2  แตงตั้งคณะกรรมการ 

   12.3  ประชุมครูผูสอน และผูที่เก่ียวของ 

   12.4  ประชาสัมพันธเขาถึงกลุมเปาหมาย 

 12.5  จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม ตารางการฝกอบรม 

 12.6  จัดหาวัสดุ เอกสาร อุปกรณ ดําเนินการฝกอบรม 

 12.7  ประเมินผล ความพึงพอใจ 

 12.8  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 12.9  เผยแพรผลงานทางเว็บไซต 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 2,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

  14.1.2 แบบประเมินโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00   หมายถึง มากที่สุด 

  14.2.2 คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50   หมายถึง มาก 
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1.  ชื่อโครงการการจัดการเรียนแบบเทียบโอนความรูและประสบการณ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานวัดผลและประเมินผล 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 16  ตุลาคม 2561 – 15  เมษายน  2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 15 กําหนดใหการจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ, การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และใหผูเรียนสามารถนําผลการเรียนที่สะสมไวมาเทียบโอนใน

ระหวางรูปแบบเดียวกัน หรือตางรูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็

ตาม รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบ และอัธยาศัย จากการฝกอาชีพประสบการณชีวิต หรือจาก

ประสบการณการทํางานประกอบกับปจจุบันโลกไรพรมแดน เปนยุคขอมูลขาวสารเทคโนโลยี สภาพของ

สังคมและเศรษฐกิจที่พัฒนาไปอยางรวดเร็วทําใหประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสหาความรูได

หลากหลายวิธี มีแหลงใหศึกษาหาความรู มีอุปกรณชวยในการศึกษาหลากหลาย การเรียนรูเกิดไดทุก

สถานการณ เชน การทํางาน การพบปะสังสรรค การเขารวมกิจกรรม ชมรม กีฬา อาสาสมัครกิจกรรม

ทางศาสนาและสังคม ซึ่งการเรียนรูที่เกิดนอกชั้นเรียนดังกลาวไมเปนมาตรฐานเดียวกัน การเทียบโอน

ความรูและประสบการณเขาสูหนวยกิตจะชวยใหผูประกอบอาชีพสามารถพัฒนาสมรรถนะตนจนไดวุฒิ 

ปวช. หรือ ปวส. ที่มีมาตรฐานแตละสาขาวิชาอยางชัดเจนในระยะเวลาที่นอยกวานักเรียน นักศึกษา

ปกติที่ศึกษาในระบบเพียงอยางเดียว  การเทียบโอนความรูและประสบการณเปนการยอมรับผลการ

เรียนรูที่ไดจากประสบการณ  ดังนั้น  การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ       

การอาชีวศึกษา จึงเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา ประชาชน สามารถนําความรูและประสบการณมา

ขอรับการประเมินเทียบโอน เพื่อยกเวนการเรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่เขาเรียน และนับวาเปนสวน

หนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา นําความรูและประสบการณมาทําการประเมินเทียบ

โอนเขาสูหนวยกิต เปนการยอมรับความรูและประสบการณใหเปนสวนหนึ่งของผลการเรียนตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาเขาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เขาเรียน 

สามารถเทียบโอนความรูและประสบการณในแตละรายวิชา วิชาได 2 ใน 3 ของจํานวนรายวิชาของแต

ละประเภทวิชา 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักศึกษาที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รูปแบบเทียบ

โอนความรูและประสบการณจากวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี ผานเกณฑการประเมินโดยมีผลการ

ประเมินไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของหนวยงานภายนอก 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเทียบโอนความรูและประสบการณ ผานการเทียบโอน 100% 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อนอนุมัติ             

2. แตงตั้งกรรมการ             

3. ประชุมคณะกรรมการ             

4. ดําเนินงานตามโครงการ             

5. ติดตามการปฏิบัติงาน             

6. สรุปผล             

7. นําผลไปปรับปรุงพัฒนา             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  สํารวจรายวิชา 2 ใน 3 ทุกสาขางาน 

   12.2  จัดทําโครงการเพื่ออนุมัติ และแตงตั้งคณะกรรมการ 

   12.3  แจงครูผูรับผิดชอบรายวิชาเพื่อนัดหมายนักศึกษาเขาทําการเทียบโอน 

   12.4  ทําหนังสือราชการเชิญผูเชี่ยวชาญเขารวมประเมิน 

 12.5  สรุปผลรายงาน 
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13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - 3,000 -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - 2,000 -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 5,000 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบ ทป.15 ของนักศึกษา ทุกสาขางาน 

  14.1.2 ผลการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ 

  14.1.3 แบบประเมินความคิดเห็นตอโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  - 
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1.  ชื่อโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานวัดผลและประเมินผล 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 16  ตุลาคม 2561 – 15  เมษายน  2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาถือเปนรากฐานสําคัญที่จะตองมีการพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพทั้งทางดานรางกาย 

จิตใจและสติปญญา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผล ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ที่กําหนดให

ผู เรียนที่จะสํา เร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  3 และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 ซึ่งลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใน

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตองผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อทดสอบความรู 

ความสามารถตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อกระตุนใหผูเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี พัฒนาความรูความสามารถตาม

วิชาชีพ 

 8.2  เพื่อใหผูเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีความรูความสามารถไดมาตรฐานตาม

หลักสูตร 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาของหลักสูตร 

เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบทุกคน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผูเขารับการประเมินผานเกณฑการประเมินรอยละ 100 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  ผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่เขารับการประเมิน สามารถผานการประเมินได รอย

ละ 100 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อนอนุมัติ             

2. แตงตั้งกรรมการ             

3. ประชุมคณะกรรมการ             

4. ดําเนินงานตามโครงการ             

5. ติดตามการปฏิบัติงาน             

6. สรุปผล             

7. นําผลไปปรับปรุงพัฒนา             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  สํารวจผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

   12.2  รับขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ จาก อศจ.อุดรธานี 

   12.3  ดําเนินการประเมิน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 

   12.4  สรุปผล 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 2,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 2,000  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ของ อศจ.อุดรธานี 

  14.1.2 แบบประเมินความคิดเห็นตอโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  - 
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1.  ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมเขารับการทดสอบ V-net 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  วิชาการ 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 16  ตุลาคม 2561 – 28  กุมภาพันธ  2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 เพื่อใหการทดสอบ V-net ของวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจาก                    

ปการศึกษาที่ผานมา  สถานศึกษาจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3  และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักเรียน นักศึกษาในทุกรายวิชา  เพื่อใหมีความรูพื้นฐานมากขึ้นในการเขารับการทดสอบ V-net ใน         

ปการศึกษา 2561  ซึ่งจะทําใหคะแนนทดสอบสูงขึ้นตามไปดวย 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูเพิ่มขึ้น 

 8.2  เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 กอนเขารับการทดสอบ 

V-net ปการศึกษา 2562 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เขารับการพัฒนาและเตรียมความพรอม           

ไมต่ํากวารอยละ 80 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-net) ปการศึกษา 2562 สูงกวาป

การศึกษา 2561 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เขารับการพัฒนาและเตรียมความพรอมเขา

รับการทดสอบ V-net ปการศึกษา 2562 มีผลการทดสอบสูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติ รอยละ 60 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อนอนุมัติ             

2. แตงตั้งกรรมการ             

3. ประชุมคณะกรรมการ             

4. ดําเนินงานตามโครงการ             

5. ติดตามการปฏิบัติงาน             

6. สรุปผล             

7. นําผลไปปรับปรุงพัฒนา             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ

   12.2  แตงตั้งกรรมการ 

   12.3  ประชุมคณะกรรมการ 

   12.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

 12.5  สรุปผล 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสํารวจความพึงพอใจในการเขารวมโครงการของนักเรียน นักศึกษา 

  14.1.2 ผลการทดสอบ V-NET 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  - 
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1.  ชื่อโครงการสัปดาหภาษาอังกฤษ (English Week) 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานวิทยบริการและหองสมุด (ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ) 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม – ธันวาคม  2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถใชภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหา

ความรู เพื่อพัฒนาตนเองโดยเนนกระบวนการเรียนรูภาษาอยางเปนธรรมชาติ ศูนยการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ จึงเห็นควรจัดสัปดาหภาษาอังกฤษเพื่อกระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร สรางประสบการณใหมในการใชภาษาอังกฤษดวยกิจกรรมที่สนุกสนาน 

สงเสริมใหผูเรียนอยากรู อยากเรียน เกิดการแขงขันและไดรับรางวัลเปนแรงจูงใจ 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารใหกับนักเรียน นักศึกษาโดยใชกิจกรรมทาง

ภาษาที่เนนความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

 8.2  เพื่อกระตุนใหนักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนและการใช

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด

และมีทัศนคติท่ีดีตอการใชภาษาอังกฤษโดยหมุนเวียนเขารวมกิจกรรมตลอดสัปดาห 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. อนุมัติโครงการ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน             

3. ดําเนินงานโครงการ             

4. สรุปผลการดําเนินงาน             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  อนุมัติโครงการและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

   12.2  ประชุมคณะกรรมการ 

   12.3  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีสวนรวม 

   12.4  จัดกิจกรรมใหนักเรียน นักศึกษาเขารวมตลอดสัปดาห 

 12.5  ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 2,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 2,000  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  เกณฑการประเมินอยูในระดับดี 
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1.  ชื่อโครงการรักการอาน 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานวิทยบริการและหองสมุด และหมวดวิชาภาษาไทย 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 การอานเปนทักษะทางภาษาที่มีความสําคัญตอการเรียนรู ดวยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 จึงไมเพียงระบุใหสถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลอง

กับความตองการของผูเรียนเทานั้น หากยังตองใหผูเรียนรักการอาน เพื่อใหเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องอีก

ดวย การอานเปนการแสวงหาความรูที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายดาน เชน การรับรู การตระหนัก การ

พัฒนา การสนองตอบ และการใชจินตนาการ เปนตน การอานจึงสัมพันธกับการทํางานของสมอง การ

ตอบสนองทางรางกาย และอารมณ ซึ่งจะสงผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพตลอดจนการ

ประพฤติปฏิบัติของผูอานเอง ดวยคุณคาดังกลาว คณะกรรมการชมรมหองสมุดจึงมุงจัดโครงการ “รัก

การอาน” ขึ้น เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีนิสัยรักการอาน อันจะเปนประโยชนตอการเรียนรู และการ

ดํารงชีวิต ของนักเรียนทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

 ดังนั้น จึงขออนุญาตจัดโครงการรักการอานขึ้น เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีนิสัยรักการอาน อันจะ

เปนประโยชนตอการเรียนรู และการดํารงชีวิต ของนักเรียนนักศึกษาทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการอานหนังสือ 

 8.2  เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน 

 8.3  เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางในการอานหนังสือดวยตนเอง 

 8.4  เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของการอานและมีนิสัยรักการอาน 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเขารวมโครงการ 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณคาของการอานและมีนิสัยรักการอาน 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  นักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการรักการอาน จํานวน 30 คน 

 10.2  เพื่อนําการอานไปใชในชีวิตประจําวัน และมีการเรียนรูเพิ่มเติมในการใชหองสมุดเพื่อ

สรางกิจนิสัยที่ดีในอาน 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ             

3. ดําเนินงานตามโครงการ             

4. สรุปและรายงาน             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

   12.2  ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ 

   12.3  ดําเนินการตามโครงการ 

   12.4  สรุปและรายงานผล 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถามหลังสิ้นสุดโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  กอนดําเนินโครงการ : โดยมีการประชุมเก่ียวกับคณะกรรมการในฝายที่

เกี่ยวของ 
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1.  ชื่อโครงการพิจารณาหนังสือตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

      ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานวิทยบริการและหองสมุด (หองสมุด) 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  รัฐบาลจัดใหมีโครงการ

สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของรัฐบาล 

สําหรับนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อลดภาระคาใชจายของผูปกครอง วิทยาลัย

สารพัดชางอุดรธานี  จึงแตงตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการพิจารณาหนังสือเรียนฟรี

ของสถานศึกษา โดยไดจัดประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกหนังสือเรียน 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน กอนเปดภาคเรียน 

 8.2  เพื่อใหนักเรียนระดับชั้น ปวช. มีโอกาสไดรับหนังสือเรียนโดยไมเสียคาใชจายที่ภาครัฐให

การสนับสนุน 

 8.3  เพื่อใหการประชุมภาคี 4 ฝายดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียนทุกคนไดรับหนังสือเรียนฟรีตลอดปการศึกษา 

   9.1.2  ผูแทนชุมชน และผูแทนผูปกครองเขารวมประชุมครบตามจํานวนที่กําหนด 

(ผูแทนชุมชน 4 คน และผูแทนผูปกครอง 4 คน) 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  การประชุมดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

   9.2.2  นักเรียนระดับชั้น ปวช. ทุกคนไดรับหนังสือเรียนโดยไมเสียคาใชจายที่ภาครัฐ

ใหการสนับสนุน 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  นักเรียนระดับชั้น ปวช. ไดรับหนังสือเรียนโดยไมเสียคาใชจายที่ภาครัฐใหการสนับสนุน 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ขออนุมัติโครงการ             

2. จัดซื้อ             

3. ดําเนินการตามโครงการ             

4. ประเมิน             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ขออนุมัติโครงการ 

   12.2  จัดซื้อ 

   12.3  ดําเนินการตามโครงการ 

   12.4  ประเมินผล 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - 3,000 -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 3,000 0  

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถามหลังสิ้นสุดโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  เกณฑการประเมินอยูในระดับดีมาก 
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1.  ชื่อโครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 มีนาคม – พฤษภาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมอบนโยบายใหสถานศึกษาจัดทําโครงการผลิต 

พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูในสถานศึกษาให

ไดรับประสบการณตรงดานวิชาชีพจากสถานประกอบการ และสรางความคุนเคยระหวางสถานศึกษา

และสถานประกอบการเพื่อประโยชนรวมกันในการผลิตและใชกําลังคนอาชีวศึกษา 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  จึงไดสนองนโยบายดังกลาวโดยจัดสงครูและบุคลากรทางการศึกษา

เขารับการฝกประสบการณจริงในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกลเคียง 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดฝกประสบการณจริงในสถานประกอบการ 

 8.2  เพื่อสรางความคุนเคยระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

 8.3  เพื่อรวมกันในการผลิตและใชกําลังคนอาชีวศึกษา 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเขารับการฝก

ประสบการณจริงในสถานประกอบการไมนอยกวา 7 คน 

   9.1.2  สถานประกอบการเขารวมโครงการไมนอยกวา 5 แหง  

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเขารับการฝก

ประสบการณจริงในสถานประกอบการไมนอยกวา 7 คน 

   9.2.2  เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีผานการฝกประสบการณจริง

ในสถานประกอบการไมนอยกวา 7 คน 

 10.2  สถานประกอบการเขารวมโครงการไมนอยกวา 5 แหง 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. อนุมัติโครงการ สํารวจสถาน

ประกอบการ 

            

2. ครู คณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษาออกฝกประสบการณ

จริงในสถานประกอบการ 

            

3. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และอนุมัติโครงการ 

   12.2  ประชุมคณะกรรมการ 

   12.3  สํารวจสถานประกอบการ 

   12.4  จัดสงครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบการณจริงในสถานประกอบการ 

 12.5  สรุปรายงานการดําเนินโครงการ 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนา

ผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - - งปม.

โครงการ 

30,000.- 
2. ใชสอย - - - - - 

3. วัสด ุ - - - - - 

4. ครุภัณฑ - - - - - 

5. เงินอุดหนุน - - - - - 

6. รายจายอื่น - - - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 0  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1  แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

  14.1.2  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรฯ ระหวางฝกอาชีพ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  เกณฑการประเมินอยูในระดับดี 

  14.2.2  นิเทศติดตามระหวางฝกงานในสถานประกอบการ 
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1.  ชื่อโครงการจัดสงนักเรียนทวิศึกษาฝกงานภาคฤดูรอน 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามแผนการเรียนของนักเรียนหลักสูตร ปวช.ทวิศึกษา ชั้นปที่ 3 จะตองออกฝกงานในสถาน

ประกอบการ ในภาคเรียนที่ 5 เพื่อใหครบตามโครงสรางหลักสูตรและเปนการฝกประสบการณจริงเพิ่ม

ทักษะอาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกสูตลาดแรงงานตอไป 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักเรียนมีประสบการณจริงในการทํางาน 

 8.2  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร ปวช. (ทวิศึกษา) 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 6 สาขางาน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียนมีทักษะและประสบการณจริงจากการฝกงานในสถานประกอบการ 

   9.2.2  นักเรียนมีทักษะเพื่อนําไปประกอบอาชีพตามความสามารถของตนเองเมื่อจบ

การศึกษา 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 6 สาขางาน ผานการฝกงานในสถานประกอบการ ไม

นอยกวารอยละ 80 ของจํานวนทั้งหมด 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. อนุมัติโครงการ สํารวจสถาน

ประกอบการ 

            

2. สํารวจสถานประกอบการ             

3. จัดสงนักเรียนฝกงานในสถาน

ประกอบการ 

            

4. นิเทศติดตาม             

5. สรุปรายงานผลการดําเนิน

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 12.2  คัดเลือกสถานประกอบการ 

 12.3  จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห 

 12.4  จัดทําหนังสือสงตัวนักเรียนฝกงาน 

 12.5  จัดปฐมนิเทศกอนฝกงาน 

 12.6  นิเทศติดตามโดยครูนิเทศ 

 12.7  จัดปจฉิมนิเทศนักเรียนหลังจากฝกงาน 

 12.8  สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  

 



แผนปฏิบัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562: 74 
 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1  แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

  14.1.2  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนระหวางฝกงาน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  เกณฑการประเมินอยูในระดับดี 

  14.2.2  นักเรียนผานการฝกงาน ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด        

ที่ออกฝกงาน 
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1.  ชื่อโครงการจัดสงนักเรียนฝกงานในสถานประกอบการ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 มีนาคม – กันยายน  2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามแผนการเรียนของนักเรียนหลักสูตร ปวช. ชั้นปที่ 3 จะตองออกฝกงานในสถานประกอบการ 

ในภาคเรียนที่ 5 เพื่อใหครบตามโครงสรางหลักสูตรและเปนการฝกประสบการณจริงเพิ่มทักษะอาชีพ 

เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกสูตลาดแรงงานตอไป 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักเรียนมีประสบการณจริงในการทํางาน 

 8.2  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 สาขางาน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียนมีทักษะและประสบการณจริงจากการฝกงานในสถานประกอบการ 

   9.2.2  นักเรียนมีทักษะเพื่อนําไปประกอบอาชีพตามความสามารถของตนเองเมื่อจบ

การศึกษา 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 สาขางาน ผานการฝกงานในสถานประกอบการ ไม

นอยกวารอยละ 80 ของจํานวนทั้งหมด 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. อนุมัติโครงการ แตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงาน 

            

2. สํารวจสถานประกอบการ             

3. จัดสงนักเรียนฝกงานในสถาน

ประกอบการ 

            

4. นิเทศติดตาม             

5. สรุปรายงานผลการดําเนิน

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 12.2  คัดเลือกสถานประกอบการ 

 12.3  จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห 

 12.4  จัดทําหนังสือสงตัวนักเรียนฝกงาน 

 12.5  จัดปฐมนิเทศกอนฝกงาน 

 12.6  นิเทศติดตามโดยครูนิเทศ 

 12.7  จัดปจฉิมนิเทศนักเรียนหลังจากฝกงาน 

 12.8  สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - - 

3. วัสด ุ - - - - - 

4. ครุภัณฑ - - - - - 

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000 

6. รายจายอื่น - - - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1  แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

  14.1.2  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนระหวางฝกงาน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  เกณฑการประเมินอยูในระดับดี 

  14.2.2  นักเรียนผานการฝกงาน ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด         

ที่ออกฝกงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562: 78 
 

1.  ชื่อโครงการจัดสงนักศึกษาทวิภาคีฝกอาชีพในสถานประกอบการ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามแผนการเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ตองฝก

อาชีพในสถานประกอบการ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2562  ระหวางเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ใหครบตามโครงสรางหลักสูตรและฝกทักษะ

ประสบการณจริงในสถานประกอบการ และเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกสูตลาดแรงงานตอไป 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะอาชีพ และไดรับประสบการณจริงในการทํางาน 

 8.2  เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร ปวส.ระบบทวิภาค ี

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 จํานวน 4 สาขางาน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักศึกษามีทักษะและประสบการณจริงในการฝกอาชีพในสถานประกอบการ 

   9.2.2  นักศึกษามีทักษะเพื่อนําไปประกอบอาชีพตามสาขางานที่ตนเองศึกษาเมื่อจบ

การศึกษา 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 จํานวน 4 สาขางาน ผานการฝกอาชีพในสถานประกอบการ 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนทั้งหมด 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. อนุมัติโครงการ แตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงาน 

            

2. สํารวจสถานประกอบการ             

3. จัดสงนักศึกษาฝกอาชีพในสถาน

ประกอบการ 

            

4. นิเทศติดตาม             

5. สรุปรายงานผลการดําเนิน

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 12.2  คัดเลือกสถานประกอบการ 

 12.3  จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห 

 12.4  จัดทําหนังสือสงตัวนักศึกษาฝกอาชีพ 

 12.5  จัดปฐมนิเทศกอนฝกอาชีพ 

 12.6  นิเทศติดตามโดยครูนิเทศ 

 12.7  จัดปจฉิมนิเทศนักเรียนหลังจากฝกอาชีพ 

 12.8  สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1  แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

  14.1.2  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหวางฝกอาชีพ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  เกณฑการประเมินอยูในระดับดี 

  14.2.2  นักเรียนผานการฝกอาชีพ ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

ที่ออกฝกอาชีพ 
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1.  ชื่อโครงการการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 16 พฤศจิกายน 2561 – 30 กันยายน  2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ดวยการเรียนการสอนมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ การใหผูเรียนไดจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร  เปน

รูปแบบการเรียนการสอนที่เปนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมการทํางานเปนทีมอีกดวย แตเนื่องจาก

การทําโครงงานวิทยาศาสตรบางชิ้นมีคาใชจายสูง  ทําใหผูจัดทําไมสามารถจัดทําได  หรือทําไดแตไมมี

ประสิทธิภาพดีพอ  หรืออาจเปลี่ยนความคิดไปจัดทําโครงงานใหมที่มีคาใชจายที่ถูกกวาได  ดังนั้น  

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ  จึงไดจัดทําโครงการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร  เพื่อสนับสนุนใหผูจัดทํา

โครงงานวิทยาศาสตรจัดทําอยางมีคุณภาพ  ซึ่งจะเปนการสงเสริมพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร  ในการ

เขาประกวดในระดับอาชีวศึกษา ระดับชาติ  หรือเขาประกวดกับสถาบันตาง ๆ ที่จัดใหมีการประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรใหมีคุณภาพ สามารถสงเขา

ประกวดระดับอาชีวศึกษา  หรือเขาประกวดกับสถาบันตาง ๆ ที่มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 

 8.2  เพื่อใหนักเรียนมีความรู และสนใจวิทยาศาสตร และคิดคนสิ่งประดิษฐตาง 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  มีโครงงานวิทยาศาสตรระดับ ปวช., ปวส. สงเขาประกวดระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด  จํานวน 2 โครงการ 

   9.1.2  เพื่อใหนักเรียนมีความรู  และสนใจวิทยาศาสตร  และคิดคนสิ่งประดิษฐ           

ตาง ๆ 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  มโีครงงานวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ สามารถเขาประกวดได 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  โครงงานวิทยาศาสตรไดเปนตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ             

2. แตงตั้งกรรมการ             

3. ประชุมคณะกรรมการ             

4. ดําเนินงานตามโครงการ             

5. ติดตามการปฏิบัติงาน             

6. สรุปผล             

7. นําผลไปปรับปรุงพัฒนา             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ

 12.2  แตงตั้งกรรมการ 

 12.3  ประชุมคณะกรรมการ 

 12.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

 12.5  สรุปผล 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 10,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 10,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1  จํานวนชิ้นงานที่ไดรับรางวัลและเปนตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  - 
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1.  ชื่อโครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน  2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีหองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทําการเรียน

การสอน จํานวน 1 หอง คือ หอง 125 สามารถรองรับนักเรียน/นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนได

ประมาณ 20 คน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนตองเพิ่มหองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีก 1 หอง เพื่อใหนักเรียน/นักศึกษา ไดใชหองที่มีสื่อการเรียนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 การปรับปรุงหอง 121 จะเปนหองปฏิบัติการที่สามารถรองรับนักเรียน/นักศึกษา เขาเรียนในวิชา

ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศไดเพิ่มขึ้นอีก 1 หองเรียน ซึ่งเพียงพอกับจํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่

เรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศท้ัง 3 กลุมการเรียน 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีหองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

 8.2  เพื่อใหครูผูสอนมีหองปฏิบัติการเพื่อใชจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

 8.3  เพื่อใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 

 8.4  สามารถใชเปนหองอบรมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนาทางวิชาการของแผนกวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีหองปฏิบัติการสอนที่มีสื่อ นวัตกรรมและ

ขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัย จํานวน 1 หอง 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรูโดยผานสื่อนวัตกรรมและขอมูลสารสนเทศที่

ทันสมัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีหองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

 10.2  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีหองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ             

2. แตงตั้งกรรมการ             

3. ประชุมคณะกรรมการ             

4. ดําเนินงานตามโครงการ             

5. ติดตามการปฏิบัติงาน             

6. สรุปผล             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร 

 12.2  โตะคอมพิวเตอร 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - 185,000 -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 185,000 0  

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1  แบบสอบถามติดตามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  - 
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1.  ชื่อโครงการปรับปรุง - กั้นหองปฏิบัติการแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 มกราคม – กันยายน  2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอน และดําเนิน

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและสงเสริมความเปนผูนําแกนักเรียน นักศึกษา 

อาคาร 2 ชั้น 3 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส แผงกั้นหองปฏิบัติการไดชํารุด เพื่อเปนการปรับเปลี่ยน

ภาพลักษณ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี และใหนักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูในดานตาง ๆ 

และมีทัศนคติที่ดีกับสถานศึกษา แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง - กั้นหอง

ปฏิบัติการ แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกสขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 8.2  เพื่อใหมีหองปฏิบัติการครบตรงตามสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  มีหองปฏิบัติการ อาคาร 2 ชั้น 3 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส เพิ่มขึ้น 

จํานวน 1 หอง 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ไดหองเรียนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  มีหองปฏิบัติการ อาคาร 2 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส เพิ่มข้ึน จํานวน 1 หอง 

 10.2  นักเรียน นักศึกษา มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น 

 10.3  การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพิ่มมากข้ึน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการเพื่อเสนออนุมัติ             

2. ประสานงานผูเกี่ยวของ             

3. ดําเนินงานตามโครงการ             

4. สรุปและรายงานผล             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

 12.2  ตรวจสอบความถูกตอง 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - 30,000 -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 30,000 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1  ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  - 
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1.  ชื่อโครงการจัดระเบียบหองปฏิบัติหัตถเวชกรรมไทย 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม – ธันวาคม  2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 เพื่อยกระดับมาตรฐานของหองปฏิบัติหัตถเวชกรรมไทย และเพื่อความเปนระเบียบ ฝกความมี

วินัยในการเก็บสัมภาระของใชสวนตัวของนักศึกษาและผูมารับบริการนวด เพื่อปองกันการสูญหาย

ทรัพยสินดวย 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

 8.2  เพื่อความเปนมาตรฐานสากลในการเก็บสัมภาระ และเครื่องใชสวนตัวของนักศึกษาและ        

ผูมารับบริการ 

 8.3  เพื่อความเปนระเบียบของหองปฏิบัติการ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  จัดระเบียบหองปฏิบัติหัตถเวชกรรมไทย จํานวน 1 หอง 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  มีหองปฏิบัติการหัตถเวชที่เปนระเบียบ 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  มตีูเก็บสัมภาระและทรัพยสินของผูเรียนและผูมารับบริการ 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. ดําเนินงานตามโครงการฯ             

3. แตงตั้งคณะกรรมการ/

มอบหมายหนาที่ 

            

4. ประเมินโครงการ             

5. รายงานผล             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ 

 12.2  แตงตั้งคณะกรรมการ/มอบหมายหนาที่ 

 12.3  ประเมินโครงการฯ 

 12.4  รายงานผล 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - 20,000 -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 20,000 0  

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1  แบบประเมินความพึงพอใจ 

  14.1.2  รายงานรูปเลม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  พอใช – ดี 
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1.  ชื่อโครงการฝกทักษะนอกสถานที ่

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนของแผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย นักศึกษาจะตองฝกปฏิบัติจากบุคคลทั่วไป 

เพื่อใหเกิดทักษะและความชํานาญ  แตแผนกฯ มีผูมารับบริการนอยกวาผูเรียนซึ่งไมเพียงพอกับการฝก

ทักษะของนักศึกษา จึงตองนํานักศึกษาออกฝกนอกสถานที่ และเปนการบริการแกประชาชนทั่วไปอีก

ทางหนึ่ง เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณตรง 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อฝกทักษะและใหบริการแกสังคม 

 8.2  เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหวิทยาลัยฯ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาไดฝกประสบการณนอกสถานที่ จํานวน 40 คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักศึกษาไดฝกทักษะจากประสบการณจริง 

   9.2.2  นักศึกษามีการใหบริการแกประชาชน 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  นักศึกษาไดฝกทักษะและปฏิบัติงานไดมีคุณภาพ 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. ดําเนินงานตามโครงการฯ             

3. แตงตั้งคณะกรรมการ/

มอบหมายหนาที่ 

            

4. ประเมินโครงการ             

5. รายงานผล             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ 

 12.2  แตงตั้งคณะกรรมการ/มอบหมายหนาที่ 

 12.3  ประเมินโครงการฯ 

 12.4  รายงานผล 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 2,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,000 0 0 0 0  

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1  แบบประเมินความพึงพอใจ 

  14.1.2  รายงานรูปเลม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  พอใช – ดี 
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1.  ชื่อโครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอน 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ธันวาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 การตัดผม ซอยผม การเกลาผม ดัดผม ที่เคยใชจับยึดหัวหุนตุกตา เปนการใชจับกมขอบโตะ

สี่เหลี่ยม ทําใหผมตุกตาไมทิ้งตัว อยากตอการตัดซอยตองคอยคลายตัวจับยึดหุนตุกตาเขาออก เปนการ

ทํางานที่ยุงยาก  และที่จับยึดหัวหุนในการตัดซอยผมยาวทุกวันนี้ทันสมัย และสะดวก สามารถใหชาง

เดินทํางานเดินวนได 360 องศา ปรับสูงต่ําได เพราะมีลักษณะเหมือนขาตั้งไมโครโฟน 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  ไดอุปกรณวัสดุที่ทันสมัยสวยงาม 

 8.2  ผูเรียนทํางานสะดวกขึ้น 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ไดวัสดุที่ทันสมัยเพิ่มข้ึนในแผนก 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  สามารถจัดเก็บขนยายไดงายทนทาน 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  นักศึกษาไดฝกทักษะและปฏิบัติงานไดมีคุณภาพ 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. ดําเนินงานตามโครงการฯ             

3. ประเมินโครงการ             

4. รายงานผล             

             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  พัฒนาวัสดุแผนกวิชาเสริมสวยและตัดผมใหทันสมัย 

 12.2  ตองการขาตั้งหัวหุนตุกตาในการฝกตัดซอยผม 

 12.3  ซื้อขาตั้งยึดหัวหุนตุกตา  

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 10,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 10,000 0 0 0 0  

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1  แบบประเมินความพึงพอใจ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  ดี 
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1.  ชื่อโครงการ  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

     และรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานวางแผนและงบประมาณ 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 1 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  ในมาตรา 

6 ระบุวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  อีกทั้งกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 ในขอ 3 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาพรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว  ซึ่งการที่จะ

ดําเนินงานภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานั้น ผูเกี่ยวของทุกภาคสวนจะตองมี

ความเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงตองมีแผนปฏิบัติการประจําปเปนกรอบที่กําหนด เพื่อใชเปน

แนวทางในการดําเนินงาน  และบริหารจัดการศึกษาตอไป 

 ดังนั้น  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี   จึงไดจัดทําโครงการการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองและรองรับ

ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบาย

รัฐบาล  อันจะกอใหเกิดประโยชนตอนักเรียน  นักศึกษา  บุคลากร  สถานศึกษา  และชุมชนตอไป 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรคของการดําเนินงานในปงบประมาณท่ี

ผานมา 

 8.2  เพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝายใหมีสวนรวมในการเสนอแนวทางในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 

 8.3  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  

 8.4  เพื่อใชเปนเครื่องมือและแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
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9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน  20  เลม 

   9.1.2  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ จํานวน 

10 เลม 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดตาม

แผนงานที่กําหนด 

   9.2.2  การใชจายเงินงบประมาณและเงินรายไดของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

   9.2.3  การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปที่มีประสิทธิผล 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  มีการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ไมนอยกวารอยละ 80 

 10.2  การใชจายเงินงบประมาณและเงินรายไดเปนไปตามที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ขออนุมัติโครงการ             

2. แตงตั้งและประชุม

คณะกรรมการจัดทําแผน 

            

3. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

            

4. ดําเนินการจัดทําผลการ

ปฏิบัติการตามแผนฯ ของปที่ 

ผานมา 

            

5. ขอความเห็นชอบตอคณะ

กรรมการบริหารสถานศึกษา/

คณะกรรมการวิทยาลัย 

            

6. รายงานผลการดําเนินงาน             

7. เผยแพรแผนปฏิบัติราชการ และ

ผลการปฏิบัติงาน 
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12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ขออนุมัติโครงการ 

   12.2  แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

   12.3  ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 

   12.4  ดําเนินการจัดทําผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2561 

 12.5  ขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา/คณะกรรมการวิทยาลัย 

 12.6  รายงานผลการดําเนินงานตอผูบังคับบัญชา 

 12.7  เผยแพรแผนปฏิบัติราชการ และผลการปฏิบัติงานทางเว็บไซต/เพจประชาสัมพันธของ

วิทยาลัย 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย 5,000 - - - -  

3. วัสด ุ 3,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 8,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

  14.1.2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 ดีมาก 
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1.  ชื่อโครงการพัฒนาครูในการจัดเก็บ Logbook 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม – ธันวาคม 2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนและดําเนิน

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และสงเสริมความเปนผูนําแกนักเรียนนักศึกษา 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาครู ซึ่งเปนสวนสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใน

ดานตาง ๆ  ดังนั้น เพื่อเปนการยกระดับและพัฒนาครูในสวนของการทํา ID Plan และ Logbook งาน

ศูนยขอมูลสารสนเทศจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาครูในเรื่องของการจัดเก็บ Logbook เพื่อประโยชนแก

การพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อพัฒนาครูใหสามารถใชงานโปรแกรม Logbook ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 8.2  เพื่อใหครูมีขอมูลในการประเมิน มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 8.3  เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพดานการจัดการเรียนการสอน 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ครูทุกคนของวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ครูทุกคนสามารถจัดเก็บ Logbook ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  ครูทุกคนมี Logbook 

 10.2  ครูทุกคนสามารถถายทอดความรูลงสูนักเรียนได 

 10.3  การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการเพื่อเสนออนุมัติ             

2. ประสานงานผูเกี่ยวของ             

3. ดําเนินงานตามโคงการ             

4. สรุปและรายงานผล             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ดําเนินการฝกอบรม 

 12.2  สรุปผลการฝกอบรม 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนา

ผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 10,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 10,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 ดี 
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1.  ชื่อโครงการจัดหาครุภัณฑตู RACK SERVER 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 มกราคม – กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานอาชีวศึกษา โดยกําหนดไวในมาตรฐาน

การศึกษาของ สมศ. วาดวยเรื่องของเครื่องระบบสารสนเทศที่ใชในการเรียนการสอน ดวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  ตองมีการจัดหา

เครื่องคอมพิวเตอรทั้งที่เปนเครื่องแมขายและลูกขาย พรอมทั้งอุปกรณประกอบตาง ๆ รวมถึงระบบ

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และทันตอเหตุการณในปจจุบัน และสอดคลองกับนโยบาย

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศในการเรียนการ

สอนและการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ 

 ดวยเหตุผลดังกลาวจึงมีความประสงคท่ีจะดําเนินการจัดหาครุภัณฑตู Rack Server เพื่อจัดเก็บ 

Server และอุปกรณประกอบตาง ๆ ใหอยูตูจัดเก็บที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัย และเปนระเบียบ นําไปสู

ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อจัดหาครุภัณฑตู Rack 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ตู Rack ขนาด 42 U จํานวน 1 ตัว 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

   9.2.2  วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศที่ติดตั้งไดมาตรฐาน 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  ตู Rack ขนาด 42 U จํานวน 1 ตัว 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการเพื่อเสนออนุมัติ             

2. ประสานงานผูเกี่ยวของ             

3. ดําเนินงานตามโคงการ             

4. สรุปและรายงานผล             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

 12.2  ตรวจสอบความถูกตอง 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - 30,000 -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 30,000 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 ดี 
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1.  ชื่อโครงการอาสาสมัครเกาหลีจากองคกรความรวมมือแหงประเทศเกาหลี (KOICA) 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานความรวมมือ 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 องคกรความรวมมือแหงประเทศเกาหลี (Korea Organization of International 

Cooperation Agency : KOICA) เปนองคกรที่ใหความชวยเหลือประเทศไทยแบบใหเปลา โดยการ

จัดสงอาสาสมัครชาวเกาหลีเขามาแลกเปลี่ยน เผยแพรวัฒนธรรม ฝกประสบการณดานการสอนโดยทํา

หนาที่เปนผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสาขาภาษาเกาหลี และสาขาวิชาชีพอื่น ๆ เชน อาหารและเบเกอรี่ 

การเสริมสวย เพื่อรวมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของ

ประเทศไทย ซึ่งวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีไดดําเนินโครงการความรวมมือกับ KOICA ตอเนื่องมาตั้งแต 

พ.ศ. 2558 ถึงปจจุบัน 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือและสรางทักษะการทํางานรวมกับองคกรตางประเทศใน

การรวมจัดอาชีวศึกษา 

 8.2  เพื่อรับครูอาสาสมัครเกาหลีเขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี

ประสบการณหลากหลาย 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ขอรับครูอาสาสมัครเพื่อรวมพัฒนาผูเรียนทั้งระดับ ปวช., ปวส. และหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น อยางนอย 1 คน/ปการศึกษา 

   9.1.2  วิทยาลัยฯ มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานรวมกับอาสาสมัครเกาหลี อยาง

นอย 1 คน/ปการศึกษา 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562: 102 
 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผูเรียนในระดับ ปวช., ปวส. และระยะสั้น ไดรับโอกาสในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับครูอาสาสมัครเกาหลี 

   9.2.2  วิทยาลัยฯ ไดรับความรวมมือจากองคกรความรวมมือแหงประเทศเกาหลี

อยางตอเนื่อง 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  วิทยาลัยฯ ไดรับความรวมมือจากองคกรความรวมมือแหงประเทศเกาหลีในการสง

อาสาสมัครเกาหลีเขารวมพัฒนาผูเรียนทั้งระดับ ปวช., ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อยางนอย 1 

คน/ปการศึกษา 

 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. อนุมัติโครงการ             

2. ประชุมความรวมมือระหวาง

หนวยงาน 

            

3. รับอาสาสมัครเขาปฏิบัติงาน             

4. สรุปผลการดําเนินงาน             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  อนุมัติโครงการ 

 12.2  วิทยาลัยฯ จัดประชุมความรวมมือระหวางหนวยงาน 

 12.3  จัดทําคําขอรับอาสาสมัคร 

 12.4  KOICA เขาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 12.5  จัดสงอาสาสมัครเขาพักกับครอบครับอุปถัมภและฝกงานในวิทยาลัยฯ 1 สัปดาห 

 12.6  KOICA ประเมินผลการฝกงานของอาสาสมัครและศักยภาพของวิทยาลัยฯ 

 12.7  KOICA จัดสงอาสาสมัครเขาปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ 

 12.8  KOICA จัดสงบุคลากรเขาประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทุก ๆ 3 เดือน 

 12.9 วิทยาลัยฯ สงบุคลากรเขารวมประชุมประจําปกับ KOICA 

 12.10 วิทยาลัยฯ ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 
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13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 เกณฑการประเมินอยูในระดับดี 
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1.  ชื่อโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานความรวมมือ 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  ไดกําหนดใหสถานศึกษาสรางความ

รวมมือกับเครือขายสถานศึกษา หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมทรัพยากรในการ

จัดการอาชีวศึกษา โดยใหมีการจัดหาวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการ ผูทรงคุณวุฒิ

ทั้งในประเทศและตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งระดับ ปวช., ปวส. และ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อสรางเครือขายการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหตรงตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน 

 8.2  เพื่อเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการ ผูทรงคุณวุฒิมารวมพัฒนา

ผูเรียน 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  แผนกวิชาที่เปดสอนทั้งระดับ ปวช., ปวส. มีการเชิญวิทยากรภูมิปญญา

ทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการ ผูทรงคุณวุฒิรวมพัฒนาผูเรียน อยางนอย 1 ครั้ง 

   9.1.2  แผนกวิชาที่เปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีการเชิญวิทยากรภูมิปญญา

ทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการ ผูทรงคุณวุฒิทั้งรวมพัฒนาผูเรียน อยางนอย 1 ครั้ง 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผูเรียนในระดับ ปวช., ปวส. และระยะสั้น ไดรับโอกาสในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการ ผูทรงคุณวุฒิ 

   9.2.2  วิทยาลัยฯ ไดรับความรวมมือจากภาคีเครือขายในการพัฒนาผูเรียน 
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10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  วิทยาลัยฯ มีการเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการ ผูทรงคุณวุฒิ

รวมพัฒนาผูเรียนทั้งระดับ ปวช., ปวส. และหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น อยางนอย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 

 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. อนุมัติโครงการ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน             

3. ดําเนินงานโครงการ             

4. สรุปผลการดําเนินงาน             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  อนุมัติโครงการ และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

 12.2  ประชุมคณะกรรมการ 

 12.3  จัดทําหนังสือเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการ ผูทรงคุณวุฒิ 

 12.4  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดการอบรมใหกับผูเรียน 

 12.5  ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 5,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 5,000  

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 เกณฑการประเมินอยูในระดับดี 
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1.  ชื่อโครงการนวัตกรรมส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโนบายในการสงเสริม และสนับสนุนให

นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีความสามารถในการประดิษฐคิดคนที่เปนประโยชนตอ

สังคม และประเทศชาติ และเสริมสมรรถนะของประเทศในดานการวิจัย 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อเปนการคิดคน สราง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ สําหรับการเรียนการสอน 

 8.2  เพื่อตอยอดนวัตกรรมผลงานสิ่งประดิษฐไปสูเชิงพาณิชย 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  มีผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 9 ประเภท 1 ผลงานนําเสนอ 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐตอยอดไปสูเชิงพาณิชยและจับคูทางธุรกิจ 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  ไดผลงานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ และเขารวมประกวดสุดยอด

นวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ภาค  และชาติ 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ขออนุมัติดําเนินโครงการ             

2. จัดทําคําสั่ง             

3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน             

4. ดําเนินงาน             

5. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ประชุมชี้แจงขอกําหนด เกณฑการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 12.2  จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐระดับสถานศึกษา 

 12.3  จัดสรรงบประมาณผูวิจัยและคณะผูจัดทําสิ่งประดิษฐ 

 12.4  ติดตามการดําเนินงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 12.5  เขารวมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภาค 

และชาติ 

 12.6  เผยแพรผลงาน และนําผลงานนําลงไปใชสูชุมชน เชิงพาณิชย 

 12.7  สรุปผลโครงการรายงานตอสถานศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนา

ผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - - งปม.

โครงการ

91,000.- 
2. ใชสอย - - - - - 

3. วัสด ุ - - - - - 

4. ครุภัณฑ - - - - - 

5. เงินอุดหนุน - - - - - 

6. รายจายอื่น - - - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 0  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอโครงการ แปลผล รวบรวมสรุปผลการ

ดําเนินโครงการ และจัดทํารูปเลม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 เกณฑการประเมินอยูในระดับดี 
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1.  ชื่อโครงการการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  

                   ประจําปการศึกษา 2561 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ให

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่

สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ และสาธารณชน

วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเปาหมายของ

หนวยงานตนสังกัด 

 ในการนี้ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี ไดมีประกาศ เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของ

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 3 

มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน เพื่อใชในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัด

ชางอุดรธานีตองจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผย

ตอสาธารณชน เพื่อการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี นําไปสูการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา สอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกจาก สมศ. ตอไป 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อจัดเกบ็รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในรอบปการศึกษา 2561         

ใหเปนรูปเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา 

 8.2  เพื่อเผยแพร และประชาสัมพันธใหหนวยงานตนสังกัด ชุมชน ประชาชนทราบ 

 8.3  เพื่อเผยแพรใหกับผูบริหาร คณะครู บุคลากรในสถานศึกษาทราบ 
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9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ไดเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน 

จํานวน 1 ชุด 

   9.1.2  ไดรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 50 

เลม  

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ไดรับความรวมมือจากคณะครู บุคลากรในสถานศึกษา และเก็บรวบรวม

ขอมูลผลการดําเนินงานของสถานศึกษาไดครบถวนสมบูรณ 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  สามารถสงรายงานการประเมินตนเอง SAR ไดทันตามกําหนด 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ขออนุมัติดําเนินโครงการ             

2. จัดทําคําสั่ง             

3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน             

4. ดําเนินงาน             

5. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ออกแบบเครื่องมือการเก็บขอมูล (ราง) ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชาง

อุดรธานี 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน 

 12.2  แจกเครื่องมือการเก็บขอมูลตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

 12.3  ปรับปรุงเครื่องมือฯ ตามคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 12.4  แจกเครื่องมือฯ เพ่ือเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 12.5  ติดตาม รวบรวมขอมูล และจัดทํารูปเลมรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย 4,000 - - - -  

3. วัสด ุ 4,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 8,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบประเมินโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  ระดับ 4.41 - 5.00 หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 

  ระดับ 3.51 – 4.50 หมายถึง  เห็นดวยมาก 

  ระดับ 2.51 – 3.50 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

  ระดับ 1.51 – 2.50 หมายถึง  เห็นดวยนอย 

  ระดับ 1.00 - 1.50 หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่งหรือนอยท่ีสุด 
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1.  ชื่อโครงการอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ กรอบแนวคิด เปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตร 

กลไลการขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการจะเปนองคกรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพื่อสรางความเปนอยูที่ดี สรางความมั่งคั่งทางดานเศรษฐกิจ และความ

มั่นคงทางสังคมใหกับประเทศ ดวยฐานความรู ความคิดสรางสรรค และศักยภาพของประเทศ พันธกิจ 

พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถใหประชาชนไดมีอาชีพที่

สามารถสรางรายไดที่มั่งคั่งและมั่นคง เพื่อเปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตสํานึก มีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและสังคม 

 การเขียนแผนธุรกิจเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะสําหรับนักเรียน 

นักศึกษาที่จะกาวเขาสูการเปนผูประกอบการธุรกิจในอนาคต  ซึ่งแผนธุรกิจนี้เปนผลสรุปหรือผลรวม

แหงกระบวนการคิดพิจารณา  และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของนักเรียน นักศึกษาใหออกมา

เปนโอกาสทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจจะใหรายละเอียดตางๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การแขงขัน กล

ยุทธการดําเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินที่จะชี้นํานักเรียน นักศึกษาที่จะกาวไปเปน

ผูประกอบการสามารถนําองคกรไปสูความสําเร็จ หรือชี้ใหเห็นถึงจุดออน และขอควรระวัง รวมทั้ง

สนับสนุนใหผูเรียนมีโอกาสทํางาน และสรางรายไดระหวางเรียนของสํานักงานคณะ กรรมการการ

อาชีวศึกษา แผนธุรกิจจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการจะตองใหความสําคัญและคํานึงถึงเปนอันดับแรก 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  ในฐานะเปนหนวยงานหนึ่งในการจัดการอาชีวศึกษาโดยฝกอบรม

วิชาชีพใหประชาชนอยางทั่วถึง  และจัดการองคความรูตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและ

ผูประกอบการอาชีพอิสระ  ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  จึงจัดทํา

โครงการโดยประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการฝกอบรมใหความรูเพื่อเพิ่ม

มูลคาการผลิตตอยอดสินคาและบริการ  การถายทอดเทคโนโลยีดานตางๆในการบวนการผลิต  การ

ออกแบบการ  บรรจุภัณฑและการจําหนาย  รวมทั้งการพัฒนาความรู  ทักษะทางวิชาชีพการเปน

ผูประกอบการตลอดจนการเขียนแผนธุรกิจ  รวมทั้งการอนุรักษพัฒนาและใชประโยชนจากภูมิปญญา
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วิชาชีพทองถิ่น  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหแกนักเรียน  นักศึกษา  เพื่อใหสามารถนําความรูและ

ทักษะดานตาง ๆ ไปปรับใชสําหรับการประกอบอาชีพอิสระไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลให

เศรษฐกิจฐานะรากมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น  อันจะนําพาประเทศไปสูความเจริญกาวหนาตอไป 

8.  วัตถปุระสงค 

 8.1  เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาไดทํางานและมีรายไดระหวางเรียนจากการ

ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม เปนการเพิ่มรายไดใหตนเองและเปนการแบงเบาภาระของผูปกครอง รวมทั้ง

สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีความวิริยะ อุตสาหะ มีความภาคภูมิใจ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 8.2  เพื่อเปนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการใหรูจักการพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะเปนการสรางคานิยม

ที่ถูกตองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงคของเยาวชนไทยใหเปนคนดี คนเกง ในการสรางสรรค

สังคมไทยตอไป 

 8.3  เพื่อใหนักเรียน  นักศึกษาไดรับประสบการณจากการทํางานจริง  อันจะเปนแนวทางใน

การประกอบอาชีพตอไป 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษาเขาสงแผนเขารวมพิจารณา  ไมนอยกวา 2 แผนธุรกิจ

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักศึกษานักศึกษาที่สนใจ มีรายไดจากการทํางานพิเศษระหวางเรียน 

   9.2.2  นักศึกษา นักศึกษาไดรับประสบการณในการประกอบอาชีพ 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักศึกษาไดรับประสบการณในการประกอบอาชีพ 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ มอบหมายงาน ติดตอ

ประสานงาน 

            

2. ดําเนินการตามโครงการ             

3. ประชาสัมพันธโครงการ รับ

สมัคร สรรหา 

            

4. คณะกรรมการพิจารณาแผน

ธุรกิจที่สงเขารับการคัดเลือก 

            

5. สรุปและประเมินผลโครงการ             
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12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  จัดทําโครงการและรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน ติดตอประสานงาน 

 12.2  ดําเนินการตามโครงการ 

 12.3  ประชาสัมพันธโครงการ รับสมัคร สรรหา 

 12.4  คณะกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจที่สงเขารับการคัดเลือก 

 12.5  สรุปและประเมินผลโครงการ 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนา

ผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - - งปม.

โครงการ 2. ใชสอย - - - - - 

3. วัสด ุ - - - - - 

4. ครุภัณฑ - - - - - 

5. เงินอุดหนุน - - - - - 

6. รายจายอื่น - - - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบประเมินโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  ระดับ 4.41 - 5.00 หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 

  ระดับ 3.51 – 4.50 หมายถึง  เห็นดวยมาก 

  ระดับ 2.51 – 3.50 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

  ระดับ 1.51 – 2.50 หมายถึง  เห็นดวยนอย 

  ระดับ 1.00 - 1.50 หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่งหรือนอยท่ีสุด 
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1.  ชื่อโครงการจัดหาชุดสูท คณะกรรมการ อวท. 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม         

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตอง        

ดีงาม และมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงไดจัดโครงการจัดหาชุดสูท 

คณะกรรมการ อวท.ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมรับการประเมิน องคการนักวิชาชีพในอนาคต

แหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาการแตงกายใหเหมาะสม 

 8.2  เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสูการเปนผูนําในอนาคต 

 8.3  เพื่อใหเกิดความพรอมในการเตรียมรับการประเมิน 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  เสื้อสูทคณะกรรมการ  อวท. จํานวน  5  ชุด 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  คณะกรรมการองคการไดพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสูการเปนผูนําในอนาคต 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  เสื้อสูทคณะกรรมการ  อวท. ประจําปการศึกษา  2562  จํานวน  5  ชุด 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  จัดสรรและคัดเลือกคณะกรรมการ ฯ จํานวน  5  คน 

 12.2  ประสานราน/วัดตัว /ตัดชุดสูทจํานวน  5 ชุด 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 10,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 10,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 เสื้อสูทคณะกรรมการ  อวท. จํานวน  5  ชุด 

  14.1.2 พัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมรับการประเมิน องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธาน ี

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการเสริมสรางประชาธิปไตย 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 สิงหาคม – กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 7 แหง  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดเนนถึงกระบวนการ

เรียนรู  ตองปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ  หนาที่เสรีภาพ  ความเสมอภาค  และ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  อันเปนกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาสังคมที่พึงประสงคใน

ฐานะองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดธานี เปนองคการที่จัด

กิจกรรมเพ่ือสมาชิก  จึงตองพัฒนาสมาชิกดวยความรู  พฤติกรรม  แนวคิด   และคานิยมประชาธิปไตย

อยางจริงจังและตอเนื่อง  โดยจัดกิจกรรมและประสบการณหลาย ๆ ลักษณะ เพื่อเสริมสราง

ประชาธิปไตยดังกลาว  เชน  รวมสังเกตการเลือกตั้ง จัดนิทรรศการรัฐธรรมนูญ, อบจ., อบต., เชิญ

นักการเมืองมาพูด เปนตน 

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดธานี จึงไดจัดโครงการ

เสริมสรางประชาธิปไตย ขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก  แนวคิดและคานิยมประชาธิปไตยแกสมาชิก 

8.2  เพื่อกระตุนใหสมาชิกมีความสนใจ  และเขาไปมีสวนรวมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งใน

สถานศึกษาและในสังคม 

 8.3  เพื่อใหสมาชิกทุกคนมาใชสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ อวท. วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการ 250  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึก  แนวคิดคานิยม และประชาธิปไตย 
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10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  มีคณะกรรมการ ฯ ประจําปการศึกษา 2562 

 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ใหความรูเรื่องการเลือกตั้งการเมืองทองถิ่น (กกต.อุดรธานี) 

 12.2  เลือกตั้งคณะกรรมการ อวท. 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกต 

  14.1.2 บัตรเลือกตั้ง/ผลการเลือกตั้ง 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา  7  แหง  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดเนนถึงกระบวนการ

เรียนรู  ตองปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ  หนาที่เสรีภาพ  ความเสมอภาค และ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  อันเปนกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาสังคมที่พึงประสงคใน

ฐานะองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดธานี เปนองคการที่จัด

กิจกรรมเพื่อสมาชิก  จึงตองพัฒนาสมาชิกดวยความรู  พฤติกรรม  แนวคิด และคานิยมประชาธิปไตย

อยางจริงจังและตอเนื่อง  โดยจัดกิจกรรมและประสบการณหลาย ๆ ลักษณะ เพื่อเสริมสราง

ประชาธิปไตยดังกลาว  เชน  รวมสังเกตการเลือกตั้ง  จัดนิทรรศการรัฐธรรมนูญ, อบจ., อบต., เชิญ

นักการเมืองมาพูด  เปนตน 

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดธานี  จึงไดจัดโครงการ

เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ  ขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก  แนวคิดและคานิยมประชาธิปไตยแกสมาชิก 

8.2  เพื่อกระตุนใหสมาชิกมีความสนใจ  และเขาไปมีสวนรวมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งใน

สถานศึกษาและในสังคม 

 8.3  เพื่อใหสมาชิกทุกคนมาใชสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการการชมรมวิชาชีพของแตละสาขางาน 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษาทุกชมรม เขารวมโครงการ 250  คน 

   9.1.2  มีคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ จํานวน 5 ชมรม 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึก  แนวคิดคานิยม และประชาธิปไตย 
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10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  มีคณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกสาขางาน ประจําปการศึกษา 2562 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ใหความรูเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ 

 12.2  เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกต 

  14.1.2 บัตรเลือกตั้ง/ผลการเลือกตั้ง 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

         ระดับสถานศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 สิงหาคม – กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

  กิจกรรมการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  ระดับ

สถานศึกษา เปนกิจกรรมที่นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแหง  

ตองมาพบปะเพื่อแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน  อันนําไปสูการพัฒนาใหองคการ

นักวิชาชีพ  และเพ่ือสรางความเปนผูนําในสถานศึกษารวมทั้งเปนการปลูกฝงใหเยาวชนเปนคนดี คนเกง  

และอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข ตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 2542        

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี ไดจัดกิจกรรมใหนักเรียน นักศึกษา ตามบริบทของวิทยาลัยเพื่อ

เปนการพัฒนาใหนักเรียน นักศึกษา เปนผูนํา ผูพัฒนาตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคมได

อยางมีความสุข วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงไดจัดการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพใน

อนาคตแหงประเทศไทย  ระดับสถานศึกษา ขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อพัฒนาองคการนักวิชาชีพในกระบวนการทํางาน 

8.2  เพื่อสงเสริมการแขงขันทักษะทางวิชาชีพสาขาตาง ๆ 

 8.3  เพื่อสงเสริมการแขงขันประกวดกิจกรรมองคการ ฯ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพระดับสถานศึกษา จํานวน  20  คน 

   9.1.2  การแขงขันทักษะวิชาชีพชมรม  จํานวน 5  ชมรม 

   9.1.3  การประกวดกิจกรรมองคการฯ  จํานวน  5 ประเภท 
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 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  คณะกรรมการไดทราบและเขาใจการทํางานที่เปนรูปธรรมมากข้ึนสามารถนํา

รูปแบบการทํางานมาขยายผลประยุกตใชในชีวิตและการทํางานได 

   9.2.2  ประเมิน นักเรียน นักศึกษา ของแตละสาขางาน 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  รูปแบบของการประชุม ฯ คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพระดับสถานศึกษา 

 10.2  ไดตัวแทนเขารวมการแขงขันและประกวด ระดับจังหวัด 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพตามรูปแบบองคการ 

 12.2  การแขงขันทักษะวิชาชีพชมรม 

 12.3  การประกวดกิจกรรมองคการฯ   
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13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 10,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 10,000  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกต 

  14.1.2 ผลการประกวด/แขงขัน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

         ระดับภาค 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  จังหวัดมหาสารคาม 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

  กิจกรรมการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  ระดับภาค เปน

กิจกรรมที่นักเรียน  นักศึกษา  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแหง  ตองมาพบปะ

เพื่อแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน  อันนําไปสูการพัฒนาใหองคการนักวิชาชีพ  

และเพื่อสรางความเปนผูนําในสถานศึกษารวมทั้งเปนการปลูกฝงใหเยาวชนเปนคนดี คนเกง  และอยู

รวมในสังคมอยางมีความสุข ตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 2542        

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี ไดจัดกิจกรรมใหนักเรียน นักศึกษา ตามบริบทของวิทยาลัยเพื่อ

เปนการพัฒนาใหนักเรียน นักศึกษา เปนผูนํา ผูพัฒนาตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคมได

อยางมีความสุข วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงไดจัดการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพใน

อนาคตแหงประเทศไทย  ระดับภาค ขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อพัฒนาองคการนักวิชาชีพในกระบวนการทํางาน 

8.2  เพื่อสงเสริมการแขงขันทักษะทางวิชาชีพสาขาตาง ๆ 

 8.3  เพื่อสงเสริมการแขงขันประกวดกิจกรรมองคการ ฯ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  คณะกรรมการองคการฯ จํานวน 4  คน 

   9.1.2  การแขงขันทักษะวิชาชีพชมรม  จํานวน 5  ชมรม 

   9.1.3  ประกวดกิจกรรมองคการฯ  จํานวน  5 ประเภท 
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 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  คณะกรรมการไดทราบและเขาใจการทํางานที่เปนรูปธรรมมากข้ึนสามารถนํา

รูปแบบการทํางานมาขยายผลประยุกตใชในชีวิตและการทํางานได 

   9.2.2  ประเมิน นักเรียน นักศึกษา ของแตละสาขางาน 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  รูปแบบของการประชุมฯ คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพระดับภาค 

 10.2  ไดตัวแทนเขารวมการแขงขันและประกวด ระดับภาค 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพตามรูปแบบองคการ 

 12.2  การแขงขันทักษะวิชาชีพชมรม 

 12.3  การประกวดกิจกรรมองคการฯ   

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 5,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 5,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกต 

  14.1.2 ผลการประกวด/แขงขัน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

         ระดับชาติ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  จังหวัดสุราษฎรธาน ี

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 มกราคม – กุมภาพันธ 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

  กิจกรรมการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  ระดับชาติ เปน

กิจกรรมที่นักเรียน  นักศึกษา  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแหง  ตองมาพบปะ

เพื่อแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน  อันนําไปสูการพัฒนาใหองคการนักวิชาชีพ  

และเพื่อสรางความเปนผูนําในสถานศึกษารวมทั้งเปนการปลูกฝงใหเยาวชนเปนคนดี คนเกง  และอยู

รวมในสังคมอยางมีความสุข ตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 2542        

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี ไดจัดกิจกรรมใหนักเรียน นักศึกษา ตามบริบทของวิทยาลัยเพื่อ

เปนการพัฒนาใหนักเรียน นักศึกษา เปนผูนํา ผูพัฒนาตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคมได

อยางมีความสุข วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงไดจัดการประชุมทางวิชาการองคการนักวิชาชีพใน

อนาคตแหงประเทศไทย  ระดับชาติ ขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อพัฒนาองคการนักวิชาชีพในกระบวนการทํางาน 

8.2  เพื่อสงเสริมการแขงขันทักษะทางวิชาชีพสาขาตาง ๆ 

 8.3  เพื่อสงเสริมการแขงขันประกวดกิจกรรมองคการ ฯ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  คณะกรรมการองคการฯ จํานวน 2  คน 

   9.1.2  การแขงขันทักษะวิชาชีพชมรม  จํานวน 5  ชมรม 

   9.1.3  ประกวดกิจกรรมองคการฯ  จํานวน  5 ประเภท 
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 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  คณะกรรมการไดทราบและเขาใจการทํางานที่เปนรูปธรรมมากข้ึนสามารถนํา

รูปแบบการทํางานมาขยายผลประยุกตใชในชีวิตและการทํางานได 

   9.2.2  ประเมิน นักเรียน นักศึกษา ของแตละสาขางาน 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  รูปแบบของการประชุมฯ คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพระดับชาติ 

 10.2  ไดตัวแทนเขารวมการแขงขันและประกวด ระดับชาติ 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  การประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพตามรูปแบบองคการ 

 12.2  การแขงขันทักษะวิชาชีพชมรม 

 12.3  การประกวดกิจกรรมองคการฯ   

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 5,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 5,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกต 

  14.1.2 ผลการประกวด/แขงขัน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการอบรมเสริมสรางภาวะผูนํา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 พฤษภาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม        

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงไดจัดโครงการเสริมสรางภาวะ

ผูนําขึ้น  เพื่อจะไดพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหเปนบุคคลที่มีความเปนผูนําที่ดีตอไปในอนาคต 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดทราบถึงลักษณะความเปนผูนําที่ด ี

8.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดมีโอกาสฝกฝนตนเองในการที่จะกาวไปเปนผูนําที่ดี 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ จํานวน  50  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ไดพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสูการเปนผูนําในอนาคต 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพเขารวมโครงการ จํานวน  50  คน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  จัดสรรและคัดเลือกคณะกรรมการฯ จํานวน 5 คน 

 12.2  ประสานราน/วัดตัว/ตัดชุดสูท จํานวน 5 ชุด 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ใชแบบสอบถาม 

  14.1.2 สังเกตพฤติกรรม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม        

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงไดจัดโครงการแขงขันกีฬา

อาชีวศึกษาระดับจังหวัดขึ้น  เพื่อจะนํานักเรียน นักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับ

จังหวัด 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อนํานักเรียน นักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 

8.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดแสดงความสามารถดานการกีฬา 

8.3  เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 250  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการพัฒนาจิตใจ  และ

รางกาย หางไกลยาเสพติด 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  ไดตัวแทนเขารวมการแขงขัน ระดับภาค 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  นักเรียน นักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 20,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 20,000  

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 สังเกต 

  14.1.2 ผลแขงขันกีฬาทุกประเภท 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 กรกฎาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม          

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงไดจัดโครงการแขงขันกีฬา

อาชีวศึกษาระดับจังหวัดขึ้น  เพื่อจะนํานักเรียน นักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อนํานักเรียน นักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคฯ 

8.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดแสดงความสามารถดานการกีฬา 

8.3  เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 10  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการพัฒนาจิตใจ  และ

รางกาย หางไกลยาเสพติด 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  ไดตัวแทนเขารวมการแขงขัน ระดับชาติ 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  นักเรียน นักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 10,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 10,000  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกต 

  14.1.2 ผลแขงขันกีฬาทุกประเภท 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 สิงหาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม         

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงไดจัดโครงการแขงขันกีฬา

อาชีวศึกษาระดับจังหวัดขึ้น  เพื่อจะนํานักเรียน นักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อนํานักเรียน นักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

8.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดแสดงความสามารถดานการกีฬา 

8.3  เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 10  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษา  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการพัฒนาจิตใจ  และ

รางกาย หางไกลยาเสพติด 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  รางวัลที่ไดรับ 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  นักเรียน นักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 10,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 10,000  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกต 

  14.1.2 ผลแขงขันกีฬา/รางวัล 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการสารพัดชางเกมส (Uptech Games) 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ธันวาคม 2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม         

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงไดจัดโครงการแขงขันกีฬา

สารพัดชางเกมส (Uptech Games) ขึ้น    

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อสงเสริมใหเยาวชนของชาติมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 

8.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดแสดงความสามารถดานการกีฬา 

8.3  เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 250  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษา  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการพัฒนาจิตใจ  และ

รางกาย หางไกลยาเสพติด 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักเรียน นักศึกษาไดแสดงความสามารถดานการกีฬา 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  นักเรียน นักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาทุกประเภท 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 20,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 20,000  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกต 

  14.1.2 ผลแขงขันกีฬา/รางวัล 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการสงเสริมสุขภาพและนันทนาการ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 สิงหาคม – กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม         

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนผูนํา  การสงเสริมสุขภาพบุคคลให

เปนผูมีสุขภาพดีทั้งดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต   นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง  องคการนักวิชาชีพใน

อนาคตแหงประเทศไทย  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงไดจัดใหมีโครงการสงเสริมสุขภาพและ

นันทนาการ ขึ้น โดยใหมีกิจกรรมที่หลากหลาย  ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน 

8.  วัตถปุระสงค 

 8.1  เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาสุขภาพควบคูไปกับความรู  และสติปญญา 

8.2  เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสูการเปนผูนําในอนาคต 

8.3  เพื่อสงเสริมการพัฒนาคน  พัฒนางาน  และพัฒนาสังคม 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 250  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการพัฒนาจิตใจ  และ

รางกาย หางไกลยาเสพติด 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักเรียน นักศึกษาไดแสดงความสามารถดานดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา 

กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดีงาม 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  การประกวดรองเพลง 

 12.2  การประกวดโฟลคซอง/การประกวดดนตรีสากล 

 12.3  การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกต 

  14.1.2 ผลการแขงขัน/ประกวด 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 พฤษภาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

การพัฒนาจิตใจเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาคน  พัฒนางาน  พัฒนาสังคม การพัฒนา

จิตใจทําไดโดยการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลักการและนําไปสู

การปฏิบัติคณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  

เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้  จึงไดจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม ขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหสมาชิกไดรูหลักและแนวทางที่ถูกในการประพฤติปฏิบัติตน 

 8.2  เพื่อเสริมสรางสภาพจิตใจของสมาชิกใหเกิดแนวความคิดที่ดีตอการดําเนินชีวิต 

8.3 เพื่อเปนแนวทางใหนักเรียน นักศึกษานําประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรม              

เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาใหม ระดับ  ปวช. 1  จํานวน  200  คน 

   9.1.2  นักศึกษาใหม ระดับ  ปวส. 1  จํานวน  100  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

  9.2.1  นักเรียน นักศึกษา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการพัฒนาจิตใจ  และรางกาย 

เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
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10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักศึกษาใหม ระดับ ปวช. 1 ระดับ ปวส. 1 ทุกคนเขารวมโครงการ 

 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

 12.2  กิจกรรมปฏิบัติธรรม 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 20,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 20,000  

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 

  14.1.2 แบบประเมิน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคร-ูนักเรียนแกนนําสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

         และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 พฤษภาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ที่มีเจตนารมณ มุงเนนใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง สามารถใช

ชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีการพัฒนาใหนักเรียน นักศึกษา เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย

และจิตใจสติปญญา มีความรู คุณธรรม  

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา มุงเนนคุณธรรมหลัก 4 

ดาน คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา โดยบูรณาการณในรายวิชาเรียน หรือ จัดคายคุณธรรม งาน

กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้  จึงไดจัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูนักเรียนแกนนํา กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในถานศึกษาข้ึน 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อสรางความเขาใจในหลักการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา 

8.2  เพื่อเสริมสรางและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียนนักศึกษา โดยมี ร.9 เปนองค

ตนแบบแหงคุณธรรม 

8.3  สามารถนํากระบวนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในถานศึกษา           

ไปปฏิบัติไดจริง และขยายผลอยางตอเนื่อง 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ครูแกนนํา  จํานวน  10  คน 

   9.1.2  นักศึกษาแกนนํา จํานวน  20  คน 
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 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  เขาใจในหลักการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในถานศึกษา 

และนํากระบวนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในถานศึกษา ไปปฏิบัติไดจริง และ

ขยายผลอยางตอเนื่อง 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  มีครูแกนนํา  จํานวน  10  คน 

 10.2  มีนักศึกษาแกนนํา  จํานวน  20  คน 

 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูนักเรียนแกนนํา กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 5,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 5,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 

  14.1.2 แบบประเมิน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 มิถุนายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ศูนยโรงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยุวสถิรคุณ  มุงใหโรงเรียนทุกแหงสามารถจัดอบรมพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมไดดวยตนเอง  และสวามารถสรางครูแกนนําและนักเรียนนักศึกษาแกนนํา  

สงตอรุนสูรุนไดอยางตอเนื่อง  รวมทั้งสามารถชวยขยายผลใหโรงเรียนเครือขายได  งานกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงไดจัดโครงการการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม ขึ้น 

ประกอบดวยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา

แกนนํา และ ดําเนินงานตามโครงงานสถานศึกษาคุณธรรม 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหความรูความเขาใจแกบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับ

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

8.2  เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ฝกทักษะการใชแผนอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ  ครูแกนนํา  นักเรียนนักศึกษาแกนนํา และการทํางานเปนทีม 

8.3  สามารถนํากระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมไปปฏิบัติไดจริง และขยายผลอยาง

ตอเนื่อง 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ผูบริหาร   จํานวน    5  คน 

   9.1.2  บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 70  คน 

   9.1.3  นักเรียน นักศึกษา  จํานวน  250  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีสามารถนํา

กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม ไปปฏิบัติไดจริง และสงตอรุนสูรุนอยางตอเนื่อง 
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10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  ผูบริหาร จํานวน    5  คน 

 10.2  บุคลากรทางการศึกษา จํานวน   70  คน 

 10.3  นักเรียน นักศึกษา   จํานวน  250  คน 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ใหความรูความเขาใจแกบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกบั

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

 12.2  ผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทําโครงงานความดี 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 5,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 5,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 

  14.1.2 แบบประเมิน 

  14.1.3 โครงงานความดี 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม รูเทาทันการทุจริต 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 กรกฎาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 การสรางคานิยมในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต รักความเที่ยงธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ โตไปไมโกง

การรูเทาทันในการทุจริตในมิติตาง ๆ ถือเปนเรื่องสําคัญที่เยาวชนในฐานะที่จะเติบโตเปนอนาคตของ

ชาติตองเรียนรู และอบรมจิตใจใหรักความสุจริตอยูเปนนิจ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

สารพัดชางอุดรธานี จึงตองการพัฒนานักเรียน นักศึกษา พัฒนาจิตใจ ใหมากขึ้นเพื่อใหเปนเยาวชนที่

สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ มีสติปญญา ความรู ควบคูกันไปทั้งทางดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ

การดํารงชีวิตใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จึงไดจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

รูเทาทันการทุจรติขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหความรูความเขาใจแกเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสําคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย 

8.2  เพื่อใหเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการ

ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 

8.3  เพื่อปลูกจิตสํานึกเยาวชน ใหทําความดี ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สรางพลัง

ในการ ลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย 

8.4  เพื่อปลูกจิตสํานึกเยาวชน ใหมีคานิยมเรื่องความซื่อสัตยสุตจริต รักความเที่ยงธรรม ไมเอา

รัดเอาเปรียบโตไปไมโกง รูเทาทันการทุจริตในทุกมิต ิ

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ผูบริหาร   จํานวน  5 คน 

   9.1.2  บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20  คน 

   9.1.3  นักเรียน นักศึกษา  จํานวน  250  คน 
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 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผูบริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี             

มีจิตสํานึก มีคานิยมเรื่องความซื่อสัตยสุตจริต รักความเที่ยงธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบโตไปไมโกง รูเทา

ทันการทุจริตในทุกมิต ิ

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  ผูบริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเขารวม     

จํานวน  275  คน 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  อบรมคุณธรรม จริยธรรม รูเทาทันการทุจริตโดย กกต.อุดรธานี / ปปช.อุดรธานี 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 2,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 2,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 

  14.1.2 แบบประเมิน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการ "ปลูกคนดี ชอสะอาด เริ่มที่ใจ" 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 พฤษภาคม – กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม         

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงตองการพัฒนานักเรียน 

นักศึกษา พัฒนาจิตใจ สติปญญา ความรู ควบคูกันไปทั้งทางดานคุณธรรม จริยธรรม จึงไดจัดโครงการ      

"ปลูกคนดี ชอสะอาด เริ่มที่ใจ" ขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหความรูความเขาใจแกเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสําคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย 

8.2  เพื่อใหเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชใน          

การดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 

8.3  เพื่อปลูกจิตสํานึกเยาวชน ใหทําความดี ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สรางพลัง

ในการ ลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ผูบริหาร   จํานวน  5 คน 

   9.1.2  บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20  คน 

   9.1.3  นักเรียน นักศึกษา  จํานวน  250  คน 
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 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผูบริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี                   

นําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  ผูบริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเขารวม     

จํานวน  275  คน 

 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  รวมทําบุญฟงเทศน ถวายจตุปจจัย พระสงฆอาพาธ ณ โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 

  14.1.2 แบบประเมิน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการถวายเทียนพรรษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี / วัดทิพยรัฐนิมิต 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

ชาติไทยเปนชาติที่มีวัฒนธรรมของตนเองมาเปนเวลานับรอยป  จนมีเอกลักษณประจําชาติที่มี

ลักษณะเฉพาะตัวอยางเดนชัด ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ 

โดยเฉพาะดานกิริยามารยาท  ความสุภาพ  ออนนอมของคนในชาติ  แตในปจจุบันอารยธรรมและ

วัฒนธรรมของตางชาติไดแพรมาสูประเทศไทย  เปนที่นิยมของเยาวชนอยางแพรหลาย  บางอยางก็ขัด

ตอขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อเปนการรักษาไวซึ่งเอกลักษณที่ดีงามของชาติ และเพื่อเปนการ

ฟนฟูใหนักเรียน  นักศึกษา  ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อนําไป

ปฏบิัติใหถูกตองเหมาะสม องคการนักวิชาชีพในอนาคต แหงประเทศไทย  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี

จึงไดจัดโครงการโครงการถวายเทียนพรรษาขึ้น  

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหความรูความเขาใจแกเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสําคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย 

8.2  เพื่อใหเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการ

ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 

8.3  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาเห็นความสําคัญของประเพณี วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่น 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ผูบริหาร   จํานวน  5 คน 

   9.1.2  บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20  คน 

   9.1.3  นักเรียน นักศึกษา  จํานวน  250  คน 

   9.1.4  นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรระยะสั้น จํานวน 50 คน 
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 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผูบริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี เห็น

ความสําคัญของประเพณี  วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่น 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  ผูบริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเขารวม     

จํานวน  355  คน 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  รวมทําบุญฟงเทศน ถวายเทียนพรรษา ถวายจตุปจจัย ณ วัดทิพยรัฐนิมิตร 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 2,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 2,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 

  14.1.2 แบบประเมิน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

แมนับวาเปนผูมีพระคุณอยางสูงและมีบทบาทสําคัญตอครอบครัวและสังคม  ลูกทุกคนสมควร

ที่จะไดทดแทนบุญคุณเคารพเทิดทูนพระคุณแม  ดวยความกตัญูกตเวที  ยกยองเชิดชูเกียรติ   

เพื่อเปนการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณอันสูงสุด วิทยาลัยสารพัดชาง

อุดรธานี  จึงจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติขึ้นเพื่อเทิดทูนและเผยแพรพระคุณแมและเฉลิมพระเกียรติ

เผยแพรเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถผูทรงเปนแมแหงชาต ิ

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อเทิดทูนและเผยแพรพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

8.2  เพื่อใหลูกทุกคนรําลึกถึงพระคุณแมและตระหนักถึงหนาที่ของลูกที่ดีที่พึงกระทําตอพอแม 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษา  จํานวน  250  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผูบริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี รําลึก

ถึงพระคุณแมและตระหนักถึงหนาที่ของลูกที่ดีที่พึงกระทําตอพอแม 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเขารวม  จํานวน  250 คน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

 12.2  กิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 2,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 2,000  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 

  14.1.2 แบบประเมิน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 กรกฎาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

ดวยวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา

วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติเผยแพรเกียรติ

คุณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จังจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

8.2  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ผูบริหาร   จํานวน  5 คน 

   9.1.2  บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50  คน 

   9.1.3  นักเรียน นักศึกษา ปกติ  จํานวน  250  คน 

   9.1.4  นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรระยะสั้น  จํานวน 50 คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผูบริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  ผูบริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเขารวม     

จํานวน  255  คน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

 12.2  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 2,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 2,000  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 

  14.1.2 แบบประเมิน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการพิธีไหวครูและบวงสรวงพระวิษณุ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 มิถุนายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ประเทศชาติของเราในยุคปจจุบัน   กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยีที่กาวหนา   

อีกทั้งวัฒนธรรมตางชาติไดเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตอยางมาก เปนผลทําใหเยาวชนในปจจุบัน

หางเหินจากการอนุรักษขนบธรรมเนียม  ประเพณีอันงดงามของไทย  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

เล็งเห็นความสําคัญจึงจัดโครงการพิธีไหวครูและบวงสรวงพระวิษณุขึ้น เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาได

ชวยกันรักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณีอันงดงามของไทยใหคงอยูตลอดไป 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา  มีจิตสํานึกระลึกนึกถึงพระคุณครู-อาจารย 

8.2  เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอคร-ูอาจารย 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ผูบริหาร   จํานวน  5 คน 

   9.1.2  บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50  คน 

   9.1.3  นักเรียน นักศึกษา ปกติ  จํานวน  250  คน 

   9.1.4  นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรระยะสั้น จํานวน 50 คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี ไดแสดงออกถึงความกตัญู

กตเวทีตอคร-ูอาจารย 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  ผูบริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเขารวม     

จํานวน  255  คน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  กิจกรรมทําบุญตักบาตร 

 12.2  กิจกรรมบวงสรวงพระภูมิเจาที่ 

 12.3  กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณ ุ

 12.4  กิจกรรมบูชาครู 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 15,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 15,000  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 

  14.1.2 แบบประเมิน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการสุนทรภูรําลึก 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 มิถุนายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

   ดวยในวันที่  26  มิถุนายน  ของทุกป  ทางราชการไดกําหนดใหเปนวันสุนทรภู  ดังนั้น  

เพื่อเปนการรําลึกถึงบุคคลสําคัญของไทย  และใหนักศึกษาไดรูจักประวัติและผลงานตาง ๆ ของสุนทรภู

คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพหนวยวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีจึงไดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู

ขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อไดรูจักประวัติและผลงานตาง ๆ  ของสุนทรภู 

8.2  เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักในคุณคาของภาษาไทย 

8.3  เพื่อใหนักศึกษากลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยนกลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตองดีงาม9.  

เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ผูบริหาร   จํานวน  5 คน 

   9.1.2  บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50  คน 

   9.1.3  นักเรียน นักศึกษา ปกติ  จํานวน  250  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี ไดรูจักประวัติและผลงาน                

ตาง ๆ  ของสุนทรภู 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  ผูบริหาร บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเขารวม     

จํานวน  205  คน 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562: 170 
 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  กิจกรรมจัดนิทรรศการประวัติและผลงานตาง ๆ ของสุนทรภู 

 12.2  กิจกรรมประกวดแตงกลอน 

 12.3  กิจกรรมประกวดการแตงกายตัวละครในวรรณคดี 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 2,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 2,000  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 

  14.1.2 แบบประเมิน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการจิตอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี/ที่สาธารณประโยชน 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

มนุษยเปนสัตวสังคมการอยูรวมกันเปนกลุม ตองมีความสามัคคี  รักใคร เขาใจกัน  ชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน เปนสิ่งที่จะทําใหสังคมของมนุษยมีความสงบสุข  สังคมไมวาจะเล็กหรือใหญก็จะตองมี

ศูนยกลางของกลุมเพื่อทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันของการเปนสัตวสังคม   ซึ่งจะเปนการพัฒนาสังคมให

ไปในทางที่ดีผูที่มีมากกวาตองรูจักให  รูจักแบงปนแกผูที่มีนอยกวา   นอกจากนี้แลวทุกคนในสังคมควร

อาสาดูแล ทํานุบํารุงสาธารณสมบัติเพื่อใหไดใชประโยชนรวมกันมีจิตอาสา เพื่อปลูกฝงคานิยม และ

จิตสํานึกที่ดีแกเด็กและเยาวชน องคการนักวิชาชีพในอนาคต แหงประเทศไทย  วิทยาลัยสารพัดชาง

อุดรธานีจึงไดจัดโครงการจิตอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อเทิดทูนและเผยแพรพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

8.2  เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษาไดรูจักการชวยเหลือสังคม และผูที่มีโอกาสนอยกวา 

8.3  เพื่อสงเสริมและอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษา  จํานวน  50  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี แสดงออกถึงความจงรักภักดี

ตอสถาบันพระมหากษัตริยชวยเหลือสังคม และสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเขารวม   จํานวน  50 คน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 

  14.1.2 แบบประเมิน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการจิตอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  

         บดินทรเทพยวรางกูร 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี/ที่สาธารณประโยชน 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 กรกฎาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 มนุษยเปนสัตวสังคมการอยูรวมกันเปนกลุม ตองมีความสามัคคี  รักใคร เขาใจกัน  ชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน เปนสิ่งที่จะทําใหสังคมของมนุษยมีความสงบสุข  สังคมไมวาจะเล็กหรือใหญก็จะตองมี

ศูนยกลางของกลุมเพื่อทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันของการเปนสัตวสังคม  ซึ่งจะเปนการพัฒนาสังคมให

ไปในทางที่ดีผูที่มีมากกวาตองรูจักให  รูจักแบงปนแกผูที่มีนอยกวา นอกจากนี้แลวทุกคนในสังคมควร

อาสาดูแล ทํานุบํารุงสาธารณสมบัติเพื่อใหไดใชประโยชนรวมกันมีจิตอาสา เพื่อปลูกฝงคานิยม และ

จิตสํานึกที่ดีแกเด็กและเยาวชน องคการนักวิชาชีพในอนาคต แหงประเทศไทย  วิทยาลัยสารพัดชาง

อุดรธานีจึงไดจัดโครงการจิตอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูรขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อเทิดทูนและเผยแพรพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 

8.2  เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษาไดรูจักการชวยเหลือสังคม และผูที่มีโอกาสนอยกวา 

8.3  เพื่อสงเสริมและอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษา  จํานวน  50  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี แสดงออกถึงความจงรักภักดี

ตอสถาบันพระมหากษัตริยชวยเหลือสังคม และสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเขารวม   จํานวน  50 คน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 

  14.1.2 แบบประเมิน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการทดสอบมาตรฐานฝมือทางวิชาชีพ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 กุมภาพันธ 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม          

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพ.ร.บ.การศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ. 2542  เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนั้น  ในการเรียนการสอนของนักเรียน

อาชีวศึกษา  จะตองพัฒนาใหมีความสามารถเสริมทักษะและเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ            

จึงเห็นควรใหมีการทดสอบมาตรฐานฝมือตามเกณฑที่กําหนดวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงไดจัด

โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือทางวิชาชีพ ขึ้น    

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหใหนักเรียน นักศึกษา ไดรูจักการกําหนดมาตรฐานงานดานวิชาชีพแตละสาขางาน 

8.2  เพื่อสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางดานวิชาชีพโดยแทจริง 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาชั้น ปวช.3 จํานวน 100  คน 

   9.1.2  นักศึกษาชั้น ปวส.2 จํานวน 100  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักศึกษาผานมาตรฐานงานดานวิชาชีพแตละสาขางาน 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  นักศึกษาชั้น ปวช.3 และปวส.2 ผานมาตรฐานงานดานวิชาชีพ 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ทดสอบมาตรฐานงานดานวิชาชีพ 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 2,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 2,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ใชแบบสอบถาม 

  14.1.2 แบบทดสอบ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 กุมภาพันธ 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

สภาพปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เขามามีบทบาทและมีความสําคัญตอการพัฒนา

ประเทศเปนอยางสูง เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรเปนหัวใจสําคัญตอการพัฒนาประเทศตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ในหมวดที่  4  มาตรา  23 (2)  ใหมีการจัดการศึกษาให

ความรูและทักษะ  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งความรูความเขาใจและประสบการณเรื่อง

การจัดการบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน  

เพื่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 ดังกลาว และเห็นความสําคัญของ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี   

จึงจัดใหมีโครงการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอรในสถานศึกษาขึ้น   เพื่อใหสมาชิกขององคการไดรูถึง

ระดับความสามารถของตนเองในดานคอมพิวเตอร  เพื่อจะไดพัฒนาศักยภาพของตนเองตอไป  

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหใหนักเรียน นักศึกษา ไดทดสอบระดับความรูทางดานคอมพิวเตอร 

8.2  เพื่อสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางดานวิชาชีพโดยแทจริง 

8.3  เพื่อพัฒนาระดับความรู  ทางดานคอมพิวเตอรใหมีระดับสูงขึ้น 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาชั้น ปวช.3 จํานวน 100  คน 

   9.1.2  นักศึกษาชั้น ปวส.2 จํานวน 100  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักศึกษาผานมาตรฐานงานดานทางดานคอมพิวเตอร 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  นักศึกษาชั้น ปวช.3 และปวส.2ผานมาตรฐานงานดานทางดานคอมพิวเตอร 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ทดสอบมาตรฐานงานทางดานคอมพิวเตอร 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562: 180 
 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ใชแบบสอบถาม 

  14.1.2 แบบทดสอบ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562: 181 
 

1.  ชื่อโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 สิงหาคม – กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม          

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดธานี จึงไดจัดโครงการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา 

8.2  เพื่อเปนการจัดเตรียมนักศึกษาเขารวมแขงขันทักษะระดับภาคและหนวยงานอื่น 

8.3  เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขางาน 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษาทุกชมรม เขารวมโครงการ 250  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรูและทักษะดานวิชาชีพ 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  มีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แตละสาขางาน เขารวมการแขงขันทักษะ ประจําป

การศึกษา 2562 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทุกแผนกวิชา 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 10,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 10,000  

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562: 183 
 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

  14.1.2 แบบทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐของนักศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 มกราคม – กุมภาพันธ  2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม          

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดธานี จึงไดจัดโครงการ

ประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐของนักศึกษาข้ึน 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา 

8.2  เพื่อเปนการจัดเตรียมนักศึกษาเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐระดับจังหวัด 

8.3  เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขางาน 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษาทุกชมรม เขารวมโครงการ 250  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรูและทักษะดานวิชาชีพ 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  ไดผลงานสิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษา แตละสาขางาน ประจําปการศึกษา 2562 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ประกวดสิ่งประดิษฐ ทุกแผนกวิชา 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,500  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,500  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

  14.1.2 ผลงานสิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษา 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 มกราคม – กุมภาพันธ  2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ  ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม         

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดธานี จึงไดจัดโครงการ

ประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตรขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา 

8.2  เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา สามารถคิด คนควา และทดลองหรือวิจัยงานดานวิชาชีพ 

8.3  เพื่อสงเสริมใหสมาชิกองคการ  รูจักกระบวนการทํางานเปนกลุม  (Team Work) 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาชั้น ปวช.3 จํานวน 100  คน 

   9.1.2  นักศึกษาชั้น ปวส.2 จํานวน 100  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักศึกษาผานโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  นักศึกษาชั้น ปวช.3 และปวส.2ผานโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,500  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,500  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

  14.1.2 ผลงานโครงงานวิชาชีพ (Project) ของนักเรียน นักศึกษา 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐจากของเหลือใช 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 สิงหาคม  2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม         

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดธานี จึงไดจัดโครงการ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐจากของเหลือใช ขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา 

8.2  เพื่อเปนการจัดเตรียมนักศึกษาเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐระดับจังหวัด 

8.3  เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขางาน 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษาทุกชมรม เขารวมโครงการ 250  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรูและทักษะดานวิชาชีพ 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  ไดผลงานสิ่งประดิษฐจากของเหลือใชของนักเรียน นักศึกษา แตละสาขางาน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐจากของเหลือใช 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 2,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 2,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

  14.1.2 ผลงานโครงงานวิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐจากของเหลือใช 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access) 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ธันวาคม 2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม            

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดธานี จึงไดจัดโครงการ

สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access) ขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา 

8.2  เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

8.3  เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษาทุกชมรม เขารวมโครงการ 250  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรูและทักษะดานวิชาชีพ และใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรูและทักษะดานวิชาชีพ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562: 194 
 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ประกวดแขงขัน 

 12.2  กิจกรรรมนันทนาการ 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

  14.1.2 ผลการประกวด / แขงขัน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ธันวาคม 2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม         

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดธานี จึงไดจัดโครงการ

แขงขันตอบปญหาทางวิชาการขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา 

8.2  เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

8.3  เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษาทุกชมรม เขารวมโครงการ 250  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรูและทักษะดานวิชาชีพ และใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรูและทักษะดานวิชาชีพ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ประกวดแขงขัน 

 12.2  กิจกรรรมนันทนาการ 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 2,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 2,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

  14.1.2 ผลการประกวด / แขงขัน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการสงเสริมทักษะภาษาตางประเทศ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ธันวาคม 2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม          

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดธานี จึงไดจัดโครงการ

สงเสริมทักษะภาษาตางประเทศข้ึน 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะภาษาตางประเทศของนักเรียน  นักศึกษา 

8.2  เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

8.3  เพื่อสงเสริมใหนักเรียน  นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองทางดานภาษาตางประเทศ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษาทุกชมรม เขารวมโครงการ 250  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรูและทักษะภาษาตางประเทศและใชเวลาวางให

เปนประโยชน 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรูและทักษะภาษาตางประเทศและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ประกวดแขงขัน 

 12.2  กิจกรรรมนันทนาการ 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 2,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 2,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

  14.1.2 ผลการประกวด / แขงขัน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 พฤษภาคม – กันยายน 2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม          

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดธานี จึงไดจัดโครงการ

สงเสริมทักษะภาษาไทยขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะสงเสริมทักษะภาษาไทยของนักเรียน  นักศึกษา 

8.2  เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

8.3  เพื่อสงเสริมอนุรักษณ ภาษาไทย ใหนักเรียน  นักศึกษาไดหวงแหนภาษาประจําชาติ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษาทุกชมรม เขารวมโครงการ 250  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรูและทักษะภาษาภาษาไทยและใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรูและทักษะภาษาภาษาไทยและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ประกวดแขงขัน 

 12.2  กิจกรรรมนันทนาการ 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 2,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 2,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

  14.1.2 ผลการประกวด / แขงขัน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการพัฒนาผูนําอาชีวศึกษา ยุคไทยแลนด 4.0   

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 มิถุนายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม          

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดธานี จึงไดจัดโครงการ

พัฒนาผูนําอาชีวศึกษา ยุคไทยแลนด 4.0ขึ้นเพื่อจะไดพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหเปนบุคคลที่มีความ

เปนผูนําที่ดีตอไปในอนาคต 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักเรียน  นักศึกษา  มีบุคลิกที่ดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติศักดิ์ศรี พรอม

ดวยจิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม 

8.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดมีโอกาสฝกฝนตนเองในการที่จะกาวไปเปนผูนําที่ดียุค            

ไทยแลนด 4.0 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ จํานวน  50  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ไดพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีสูการเปนผูนําในอนาคต 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพเขารวมโครงการ จํานวน  50  คน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  อบรมเสริมสรางพัฒนาผูนําอาชีวศึกษา ยุคไทยแลนด 4.0 คณะกรรมการชมรม/หัวหนา

หอง 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 2,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 2,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ใชแบบสอบถาม 

  14.1.2 สังเกตพฤติกรรม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรูประสบการณใหม ๆ ดานอาชีวศึกษาจากตางประเทศ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 พฤษภาคม – กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม             

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดชางอุดธานี จึงไดจัดโครงการ

พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรูประสบการณใหม ๆ ดานอาชีวศึกษาจากตางประเทศขึ้นเพื่อจะไดพัฒนา

นักเรียน นักศึกษา ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพและประสบการณที่หลากหลาย 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีบุคลิกที่ดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติศักดิ์ศรี และ

ประสบการณที่หลากหลาย 

8.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดมีโอกาสฝกฝนตนเองในการที่จะเปนเยาวชนที่ดีของประเทศ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษาจํานวน  10  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ไดพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีมีความมุงมั่นใน                

การทํางาน มีเกียรติศักดิ์ศรี และประสบการณที่หลากหลาย 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  นักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน  10  คน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  กิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 

 12.2  กิจกรรมนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพตางประเทศ 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 2,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 2,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ใชแบบสอบถาม 

  14.1.2 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหวางประเทศและฝกประสบการณวิชาชีพ

ตางประเทศ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 พฤษภาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม         

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  จึงไดจัดกิจกรรมเตรียมลูกเสือวิสามัญ

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีขึ้นในปการศึกษา  2562  ขึ้น  เพื่อเปดการเรียนการสอนตามขั้นตอนและ

ระเบียบของคณะลูกเสือแหงชาติ    

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหลูกเสือทบทวนความรู ความเขาใจขั้นตอนของลูกเสือ 

8.2  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของคณะลูกเสือแหงชาติ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ผูกํากับลูกเสือ จํานวน 10  คน 

   9.1.2  พี่เลี้ยงลูกเสือ จํานวน 16  คน 

   9.1.3  ลูกเสือวิสามัญจํานวน  100  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผูกํากับลูกเสือพี่เลี้ยงลูกเสือลูกเสือวิสามัญ ทบทวนความรู ความเขาใจ

ขั้นตอนของลูกเสือ 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  ผูกํากับลูกเสือพี่เลี้ยงลูกเสือ ลูกเสือวิสามัญ ทบทวนความรู ความเขาใจขั้นตอนของ

ลูกเสือเขารวมโครงการ  จํานวน  126  คน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  กิจกรรมทบทวนความรู ความเขาใจขั้นตอนของลูกเสือ 

 12.2  กิจกรรมเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 3,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 3,000  

 



แผนปฏิบัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562: 213 
 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ใชแบบสอบถาม 

  14.1.2 สังเกตพฤติกรรม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการ Day camp   

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 พฤษภาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีถือเปนกิจกรรมหลักท่ีจะตองทําเปน

ประจําปการศึกษา และเพ่ือสอดคลองกับระเบียบของสํานักงานคระกรรมการอาชีวศึกษา วาดวยการจัด

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนอบรมบมนิสัยใหมีการพัฒนา ทางดานรางกาย จิตใจ 

สติปญญาและศีลธรรม พรอมที่จะเปนพลเมืองท่ีดี มีความรับผิดชอบ และมีความคดิสรางสรรคตอสังคม 

 ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน จึงไดจัด โครงการ DAY CAMP  ขึ้นเพื่อทบทวนความรู ความ

เขาใจข้ันตอนของลูกเสือ 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหลูกเสือทบทวนความรู ความเขาใจขั้นตอนของลูกเสือ 

8.2  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของคณะลูกเสือแหงชาติ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ผูกํากับลูกเสือ จํานวน   10  คน 

   9.1.2  พี่เลี้ยงลูกเสือ  จํานวน   16  คน 

   9.1.3  ลูกเสือวิสามัญ จํานวน  100  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผูกํากับลูกเสือพี่เลี้ยงลูกเสือ ลูกเสือวิสามัญ ทบทวนความรู ความเขาใจ

ขั้นตอนของลูกเสือ 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  ผูกํากับลูกเสือพี่เลี้ยงลูกเสือ ลูกเสือวิสามัญ ทบทวนความรู ความเขาใจขั้นตอนของ

ลูกเสือเขารวมโครงการ  จํานวน  126  คน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  กิจกรรมทบทวนความรู ความเขาใจขั้นตอนของลูกเสือ 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 2,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 2,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ใชแบบสอบถาม 

  14.1.2 สังเกตพฤติกรรม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการสงเสริมการปองกันการทุจริต ลูกเสือชอสะอาด  

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 กรกฎาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 การสรางคานิยมในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต รักความเที่ยงธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ โตไปไมโกง

การรูเทาทันในการทุจริตในมิติตาง ๆ ถือเปนเรื่องสําคัญที่เยาวชนในฐานะที่จะเติบโตเปนอนาคตของ

ชาติตองเรียนรู และอบรมจิตใจใหรักความสุจริตอยูเปนนิจ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

สารพัดชางอุดรธานี จึงตองการพัฒนานักเรียน นักศึกษา พัฒนาจิตใจ ใหมากขึ้นเพื่อใหเปนเยาวชนที่

สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ มีสติปญญา ความรู ควบคูกันไปทั้งทางดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ

การดํารงชีวิตใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จึงไดจัดโครงการสงเสริมการปองกันการ

ทุจริต ลูกเสือชอสะอาดข้ึน 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหความรูความเขาใจแกลูกเสือวิสามัญ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสําคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริย 

8.2  เพื่อใหลูกเสือวิสามัญไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชใน

การดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 

8.3  เพื่อปลูกจิตสํานึกลูกเสือวิสามัญ ใหทําความดี ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด 

สรางพลังในการ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย 

8.4  เพื่อปลูกจิตสํานึกลูกเสือวิสามัญใหมีคานิยมเรื่องความซื่อสัตยสุตจริต รักความเที่ยงธรรม 

ไมเอารัดเอาเปรียบโตไปไมโกง รูเทาทันการทุจริตในทุกมิต ิ

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ผูกํากับลูกเสือ จํานวน   10  คน 

   9.1.2  พี่เลี้ยงลูกเสือ  จํานวน   16  คน 

   9.1.3  ลูกเสือวิสามัญ จํานวน  100  คน 

 



แผนปฏิบัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562: 218 
 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผูกํากับลูกเสือ พ่ีเลี้ยงลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

มีจิตสํานึก มีคานิยมเรื่องความซื่อสัตยสุตจริต รักความเที่ยงธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบโตไปไมโกง รูเทา

ทันการทุจริตในทุกมิต ิ

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  ผูกํากับลูกเสือ พี่เลี้ยงลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเขารวม        

จํานวน  116  คน 

 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  การปองกันการทุจริต ลูกเสือชอสะอาดโดย กกต.อุดรธานี / ปปช.อุดรธาน ี

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 3,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 3,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 

  14.1.2 แบบประเมิน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการเดินทางไกล อยูคายพักแรม และพิธีเขาประจํากองลูกเสือวิสามัญ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 มกราคม – กุมภาพันธ 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีถือเปนกิจกรรมหลักที่จะตอง

ดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบของสํานักงานคระกรรมการอาชีวศึกษา วาดวยการจัดกิจกรรม

ลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนอบรมบมนิสัยใหมีการพัฒนา ทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา

และศีลธรรม พรอมที่จะเปนพลเมืองท่ีดี มีความรับผิดชอบ และมีความคิดสรางสรรคตอสังคม 

 ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน จึงไดจัด โครงการ เดินทางไกล อยูคายพักแรม และพิธีเขาประจํา

กองลูกเสือวิสามัญข้ึนเพื่อทบทวนความรู ความเขาใจขั้นตอนของลูกเสือ และประเมินลูกเสือวิสามัญ 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะ 

8.2  เพื่อใหลูกเสือรูจักการชวยเหลือตนเองในภาวะคับขันและใชชีวิตกลางแจง 

8.3  เพื่อใหลูกเสือมีการพัฒนาตนเองในทุก ๆ  ดานตามคติพจนและกฎของลูกเสือ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ผูกํากับลูกเสือ จํานวน   10  คน 

   9.1.2  พี่เลี้ยงลูกเสือ  จํานวน   16  คน 

   9.1.3  ลูกเสือวิสามัญ จํานวน  100  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี มีความสามัคคีชวยเหลือตนเอง

ในภาวะคับขันและใชชีวิตกลางแจง 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเขารวม  จํานวน  100  คน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  กิจกรรมเดินทางไกล 

 12.2  กิจกรรมวิชาการทางลูกเสือ 

 12.3  กิจกรรมพิธีเขาประจํากองลูกเสือวิสามัญ 

 12.4  กิจกรรมผจญภัย 

 12.5  กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 20,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 20,000  

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 

  14.1.2 แบบประเมิน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการอบรมลูกเสือจราจร 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 กรกฎาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีถือเปนกิจกรรมหลักที่จะตอง

ดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบของสํานักงานคระกรรมการอาชีวศึกษา วาดวยการจัดกิจกรรม

ลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนอบรมบมนิสัยใหมีการพัฒนา ทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา

และศีลธรรม พรอมที่จะเปนพลเมืองท่ีดี มีความรับผิดชอบ และมีความคิดสรางสรรคตอสังคม 

 ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน จึงไดจัด โครงการ อบรมลูกเสือจราจรขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหความรูความเขาใจแกลูกเสือวิสามัญ เรื่องลูกเสือจราจร 

8.2  เพื่อปลูกจิตสํานึกลูกเสือวิสามัญ ใหทําความดี ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด 

สรางพลังในการ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ผูกํากับลูกเสือ จํานวน   10  คน 

   9.1.2  พี่เลี้ยงลูกเสือ  จํานวน   16  คน 

   9.1.3  ลูกเสือวิสามัญ จํานวน  100  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี มีความรูเรื่องลูกเสือจราจร และ

มีจิตอาสา 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  ผูกํากับลูกเสือ พี่เลี้ยงลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเขารวม        

จํานวน  116  คน 

 



แผนปฏิบัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562: 223 
 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงาน             

4. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  อบรมเรื่องลูกเสือจราจร 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,500  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,500  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 

  14.1.2 แบบประเมิน 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการฝกอบรมนายหมูลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 26 – 29 ตุลาคม 2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม             

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงไดจัดโครงการ

ฝกอบรมนายหมูลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีขึ้น  เพื่อจะไดพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให

เปนบุคคลที่มีความเปนผูนําที่ดีตอไปในอนาคต 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหลูกเสือ ไดทราบถึงลักษณะความเปนผูนําที่ดี 

8.2  เพื่อใหลูกเสือ  ไดมีโอกาสฝกฝนตนเองในการที่จะกาวไปเปนผูนําที่ด ี

8.3  เพื่อใหลูกเสือไดนําความรูในการฝกอบรม มาพัฒนากองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัด

ชางอุดรธาน ี

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นายหมูลูกเสือ จํานวน  16  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นายหมูลูกเสือ ไดพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีสูการเปนผูนําในอนาคต 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

10.1  นายหมูลูกเสือโครงการ จํานวน  16  คน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ฝกอบรมนายหมูลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี รวมกับอาชีวศึกษาจังหวัด 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 5,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 5,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ใชแบบสอบถาม 

  14.1.2 สังเกตพฤติกรรม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดับชาติ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 มีนาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม         

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงไดจัดโครงการงาน

ชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ สถานศึกษา อาชีวศึกษาระดับชาติขึ้น  เพื่อจะไดนําลูกเสือเขา

รวมงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญฯ 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะ 

8.2  เพื่อใหลูกเสือรูจักการชวยเหลือตนเองในภาวะคับขันและใชชีวิตกลางแจง 

8.3  เพื่อใหลูกเสือมีการพัฒนาตนเองในทุก ๆ  ดานตามคติพจนและกฎของลูกเสือ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นายหมูลูกเสือ จํานวน  8  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นายหมูลูกเสือ ไดพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีสูการเปนผูนําในอนาคต 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

10.1  ลูกเสือ เขารวมโครงการ จํานวน  8  คน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เขารวมงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ สถานศึกษา อาชีวศึกษาระดับชาติ 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 10,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 10,000 0 0 0 0  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ใชแบบสอบถาม 

  14.1.2 สังเกตพฤติกรรม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562: 230 
 

1.  ชื่อโครงการจัดหาชุดลูกเสือ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดการเรียนการสอน

ในดานวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให

นักเรียน นักศึกษา ที่จะสําเร็จการศึกษา มีประสบการณทั้งในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม         

มีทักษะความรูในดานการเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน กลาแสดงออก ในสิ่งที่ถูกตองดี

งามและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี จึงไดจัดโครงการจัดหาชุดลูกเสือ 

ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ของลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ ไดพัฒนาการแตงกายใหเหมาะสมถูกตอง 

8.2  เพื่อใหพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ ไดพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีสูการเปนผูนําในอนาคต 

8.3  เพื่อใหเกิดความพรอมเพียงเปนระเบียบ  

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ชุดลูกเสือวิสามัญ จํานวน  8  ชุด 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ลูกเสือวิสามัญ ไดพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีสูการเปนผูนําในอนาคต 

10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

10.1  มีชุดลูกเสือวิสามัญ จํานวน  8  ชุด 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  จัดสรรและคัดเลือกพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ  จํานวน 8 คน 

 12.2  ประสานราน/วัดตัว/ตัดชุดพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ จํานวน 8 คน 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 16,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 16,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ชุดพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ  จํานวน 8 ชุด 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการเตรียมรับการประเมินหนวยมาตรฐานองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

         ระดับจังหวัด 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 19  ตุลาคม 2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ซึ่งจัดการเรียนการสอนในดานอาชีพ   ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาใหนักเรียนนักศึกษาที่

สําเร็จการศึกษามีประสบการทั้งในดานสาขาอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคม

ไดอยางมีความสุขมีทักษะความรูในดานการเปนผูนํากลาคิดกลาทํากลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตองดีงาม

และมีความเปนประชาธิปไตยวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีมีนโยบายจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อให

สอดคลองกับระบบการเรียนโดยมุงเนนใหนักศึกษาไดรวมกิจกรรมควบคูไปกับการเรียนโดยไดจัดตั้งองค

วิชาชีพขึ้น เพื่อใหเปนตัวกลางในการจัดกิจกรรมตางๆ ในรูปแบบขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักศึกษา เกิดความเขาใจ ในคุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองคการ

นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

8.2  เพื่อใหทราบถึงระดับความสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมตามหมวด, แผนงาน, โครงการ

ของกิจกรรมที่ไดปฏิบัติไปแลว 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาคณะกรรมการองคการ ฯ จํานวน  20  คน 

   9.1.2  ครูที่ปรึกษา  จํานวน  10  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  คณะกรรมการไดทราบและเขาใจการทํางานที่เปนรูปธรรมมากขึ้นสามารถนํา

แบบรูปแบบการทํางานมาขยายผลประยุกตใชในชีวิตและการทํางานได 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

10.1  คณะกรรมการไดทราบและเขาใจการทํางานที่เปนรูปธรรมมากขึ้นสามารถนําแบบ

รูปแบบการทํางานมาขยายผลประยุกตใชในชีวิตและการทํางานได 

10.2  ผานเกณฑประเมินมาตรฐานดีเดน องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานแผนพัฒนาคนดี/คนเกง 

 12.2  จัดเตรียมรับการประเมินสภาพท่ัวไปและการบริหารงานองคการ 

 12.3  จัดเตรียมรับการประเมินคุณภาพการดําเนินกิจกรรมและการจัดนิทรรศการ 
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13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย 3,000 - - - -  

3. วัสด ุ 7,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 10,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 จํานวนเลม สรุปรายงานผลการดําเนินงานแผนพัฒนาคนด/ีคนเกง 

  14.1.2  การประเมินมาตรฐานดีเดน องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการเตรียมรับการประเมินหนวยมาตรฐานองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

         ระดับกลุมจังหวัด 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ซึ่งจัดการเรียนการสอนในดานอาชีพ   ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาใหนักเรียนนักศึกษาที่

สําเร็จการศึกษามีประสบการทั้งในดานสาขาอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคม

ไดอยางมีความสุขมีทักษะความรูในดานการเปนผูนํากลาคิดกลาทํากลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตองดีงาม

และมีความเปนประชาธิปไตยวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีมีนโยบายจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อให

สอดคลองกับระบบการเรียนโดยมุงเนนใหนักศึกษาไดรวมกิจกรรมควบคูไปกับการเรียนโดยไดจัดตั้งองค

วิชาชีพขึ้น เพื่อใหเปนตัวกลางในการจัดกิจกรรมตางๆ ในรูปแบบขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักศึกษา เกิดความเขาใจ ในคุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองคการ

นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

8.2  เพื่อใหทราบถึงระดับความสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมตามหมวด, แผนงาน, โครงการ

ของกิจกรรมที่ไดปฏิบัติไปแลว 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาคณะกรรมการองคการ ฯ จํานวน  20  คน 

   9.1.2  ครูที่ปรึกษา  จํานวน  10  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  คณะกรรมการไดทราบและเขาใจการทํางานที่เปนรูปธรรมมากขึ้นสามารถนํา

แบบรูปแบบการทํางานมาขยายผลประยุกตใชในชีวิตและการทํางานได 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

10.1  คณะกรรมการไดทราบและเขาใจการทํางานที่เปนรูปธรรมมากขึ้นสามารถนําแบบ

รูปแบบการทํางานมาขยายผลประยุกตใชในชีวิตและการทํางานได 

10.2  ผานเกณฑประเมินมาตรฐานดีเดน องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับ

กลุมจังหวัด 

 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานแผนพัฒนาคนดี/คนเกง 

 12.2  จัดเตรียมรับการประเมินสภาพท่ัวไปและการบริหารงานองคการ 

 12.3  จัดเตรียมรับการประเมินคุณภาพการดําเนินกิจกรรมและการจัดนิทรรศการ 
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13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย 3,000 - - - -  

3. วัสด ุ 7,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 10,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 จํานวนเลม สรุปรายงานผลการดําเนินงานแผนพัฒนาคนด/ีคนเกง 

  14.1.2  การประเมินมาตรฐานดีเดน องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการเตรียมรับการประเมินหนวยมาตรฐานองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

         ระดับภาค 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ซึ่งจัดการเรียนการสอนในดานอาชีพ   ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาใหนักเรียนนักศึกษาที่

สําเร็จการศึกษามีประสบการทั้งในดานสาขาอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคม

ไดอยางมีความสุขมีทักษะความรูในดานการเปนผูนํากลาคิดกลาทํากลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตองดีงาม

และมีความเปนประชาธิปไตยวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีมีนโยบายจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อให

สอดคลองกับระบบการเรียนโดยมุงเนนใหนักศึกษาไดรวมกิจกรรมควบคูไปกับการเรียนโดยไดจัดตั้งองค

วิชาชีพขึ้น เพื่อใหเปนตัวกลางในการจัดกิจกรรมตางๆ ในรูปแบบขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักศึกษา เกิดความเขาใจ ในคุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองคการ

นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

8.2  เพื่อใหทราบถึงระดับความสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมตามหมวด, แผนงาน, โครงการ

ของกิจกรรมที่ไดปฏิบัติไปแลว 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาคณะกรรมการองคการ ฯ จํานวน  20  คน 

   9.1.2  ครูที่ปรึกษา  จํานวน  10  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  คณะกรรมการไดทราบและเขาใจการทํางานที่เปนรูปธรรมมากขึ้นสามารถนํา

แบบรูปแบบการทํางานมาขยายผลประยุกตใชในชีวิตและการทํางานได 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

10.1  คณะกรรมการไดทราบและเขาใจการทํางานที่เปนรูปธรรมมากขึ้นสามารถนําแบบ

รูปแบบการทํางานมาขยายผลประยุกตใชในชีวิตและการทํางานได 

10.2  ผานเกณฑประเมินมาตรฐานดีเดน องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับ

ภาค 

 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานแผนพัฒนาคนดี/คนเกง 

 12.2  จัดเตรียมรับการประเมินสภาพท่ัวไปและการบริหารงานองคการ 

 12.3  จัดเตรียมรับการประเมินคุณภาพการดําเนินกิจกรรมและการจัดนิทรรศการ 
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13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย 3,000 - - - -  

3. วัสด ุ 4,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 7,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 จํานวนเลม สรุปรายงานผลการดําเนินงานแผนพัฒนาคนด/ีคนเกง 

  14.1.2  การประเมินมาตรฐานดีเดน องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการเตรียมรับการประเมินหนวยมาตรฐานองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

         ระดับชาติ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี / จังหวัดสุราษฎรธาน ี

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 กุมภาพันธ 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ซึ่งจัดการเรียนการสอนในดานอาชีพ   ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาใหนักเรียนนักศึกษาที่

สําเร็จการศึกษามีประสบการทั้งในดานสาขาอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคม

ไดอยางมีความสุขมีทักษะความรูในดานการเปนผูนํากลาคิดกลาทํากลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตองดีงาม

และมีความเปนประชาธิปไตยวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีมีนโยบายจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อให

สอดคลองกับระบบการเรียนโดยมุงเนนใหนักศึกษาไดรวมกิจกรรมควบคูไปกับการเรียนโดยไดจัดตั้งองค

วิชาชีพขึ้น เพื่อใหเปนตัวกลางในการจัดกิจกรรมตางๆ ในรูปแบบขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักศึกษา เกิดความเขาใจ ในคุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองคการ

นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

8.2  เพื่อใหทราบถึงระดับความสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมตามหมวด, แผนงาน, โครงการ

ของกิจกรรมที่ไดปฏิบัติไปแลว 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาคณะกรรมการองคการ ฯ จํานวน  20  คน 

   9.1.2  ครูที่ปรึกษา  จํานวน  10  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  คณะกรรมการไดทราบและเขาใจการทํางานที่เปนรูปธรรมมากขึ้นสามารถนํา

แบบรูปแบบการทํางานมาขยายผลประยุกตใชในชีวิตและการทํางานได 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

10.1  คณะกรรมการไดทราบและเขาใจการทํางานที่เปนรูปธรรมมากขึ้นสามารถนําแบบ

รูปแบบการทํางานมาขยายผลประยุกตใชในชีวิตและการทํางานได 

10.2  ผานเกณฑประเมินมาตรฐานดีเดน องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

ระดับชาติ 

 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จัดทําโครงการและรายละเอียด

ของโครงการ 

            

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 

            

3. วิธีดําเนินงาน 

   3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ             

5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานแผนพัฒนาคนดี/คนเกง 

 12.2  จัดเตรียมรับการประเมินสภาพท่ัวไปและการบริหารงานองคการ 

 12.3  จัดเตรียมรับการประเมินคุณภาพการดําเนินกิจกรรมและการจัดนิทรรศการ 
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13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 3,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 3,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 จํานวนเลม สรุปรายงานผลการดําเนินงานแผนพัฒนาคนด/ีคนเกง 

  14.1.2  การประเมินมาตรฐานดีเดน องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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1.  ชื่อโครงการเยี่ยมบานผูเรียน 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานครูที่ปรึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 1  พฤษภาคม – 30 กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนการพิจารณาใหความชวยเหลือ

นักเรียน นักศึกษาที่มีปญหาใหไดผล ตองอาศัยความรวมมือของทุกฝายโดยเฉพาะครอบครัวของ

นักเรียน นักศึกษา นอกจากนี้ การไดรับขอมูลที่ถูกตองก็มีสวนสําคัญที่จะชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ งานครูที่ปรึกษาจึงจัดทําโครงการเยี่ยมบานผูเรียน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี

ระหวางสถานศึกษากับครอบครัวของผูเรียน รวมทั้งเปนขอมูลดานครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจของ

นักเรียน นักศึกษา เพื่อจะไดเปนแนวทางในการใหความชวยเหลือไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง 

 8.2  เพื่อปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน นักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 8.3  เพื่อรวบรวมขอมูลประกอบการพิจารณาการมอบทุนการศึกษาของวิทยาลัย 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  เยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา ปวช., ปวส. ทุกชั้นป 100 เปอรเซ็นต  

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ปญหาเรื่องสวนตัว และครอบครัวของนักศึกษาลดลง 

   9.2.2  นักเรียน นักศึกษามีกําลังใจและสมาธิในการเลาเรียนจนจบหลักสูตร  

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางวิทยาลัยฯ นักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง 

 10.2  สามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 10.3  วิทยาลัยฯ สามารถดําเนินการจัดสรรทุนการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. แตงตั้งคณะทํางาน วางแผนงาน

จัดทําโครงการ 

            

2. ประชุมเตรียมงาน             

3. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาทุก

แผนกวิชาทุกชั้นป 

            

4. ประชาสัมพันธโครงการ             

5. จัดทําเอกสารตาง ๆ เตรียม

ความพรอมเพื่อดําเนินกิจกรรมใน

โครงการ 

            

6. จัดครูที่รับผิดชอบออกเยี่ยมบาน

ผูเรียน 

            

7. ประเมินผล             

8. สรุปผล/รายงานผล             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษา 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนา

ผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - - งปม.

โครงการ 

20,000 
2. ใชสอย - - - - - 

3. วัสด ุ - - - - - 

4. ครุภัณฑ - - - - - 

5. เงินอุดหนุน - - - - - 

6. รายจายอื่น - - - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 0  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  - 
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1.  ชื่อโครงการจัดทําสมุดนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา (Home Room) 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานครูที่ปรึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 1  มีนาคม – 30 กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ในชวงป พ.ศ. 2556-2559 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายสําคัญเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนา

กําลังคนรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของชาติ ประกอบดวย 1.นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปแรก (การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาขน) 2.ดานเศรษฐกิจ (เสริมสรางดาน

เสถียรภาพดานเศรษฐกิจ) 3.ดานสังคมและคุณภาพชีวิต (เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสราง

โอกาสทางการศึกษา) 4.ดานการสรางรายได 5.ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

เปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาแบบองครวมประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได

กําหนดวิสัยทัศนในการผลิตและกําลังคนของประเทศในชวงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 

2552-2561) ไววาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศสอดคลองกับความตองการและมี

ประสิทธิภาพในการเสริมสรางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนสามารถแขงขันกับนานาประเทศโดยความ

รวมมือของทุกภาคสวน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดรับงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบรายจายอื่น โครงการเสริมสรางคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหได

มาตรฐานอาชีวศึกษา วงเงินงบประมาณ 42,100,000 บาท ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ไดใหความสําคัญในการเสริมสรางพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดใหมีมาตรฐานและคุณภาพ 

เพื่อที่จะไดยกระดับและพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน สถานศึกษาใหตรงตามมาตรฐานและ

คุณภาพ เพื่อที่จะไดยกระดับและพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน สถานศึกษาใหตรงตามมาตรฐาน

อาชีวศึกษา  

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีจึงไดสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ดวยการจัดใหครูที่ปรึกษาไดมีการนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษา (Home 

Room) มีการอบรมและสงเสริมคุณธรรม สงเสริมการจัดทําแฟมสะสมงานของนักเรียนนักศึกษา เพื่อให

ความรู ใหคําปรึกษาในดานตาง ๆ เชน การเรียน การดําเนินชีวิตที่ถูกตอง การหลีกเลี่ยงและหางไกล
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จากสิ่งเสพติด การใหคําปรึกษาแกนักเรียน-นักศึกษาในดานตาง ๆ เปนตน และเพื่อเปนสายใยแหง

ความเอ้ืออาทร ระหวางครูที่ปรึกษากับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ตอไป 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. มีสมุดนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน นักศึกษา (Home Room) 100% 

 8.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. ทุกคนมีทักษะในการเก็บสะสมขอมูล 

วิเคราะหขอมูล สังเคราะหขอมูล คัดเลือก จัดเก็บ และนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. ทุกคนมีสมุดนิเทศและอบรม

คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา (Home Room) 100%  

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษา ปวช., ปวส. ทุกคนมีทักษะในการเก็บสะสมขอมูล 

วิเคราะหขอมูล สังเคราะหขอมูล  คัดเลือก จัดเก็บ และนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  ครูที่ปรึกษาสามารถทําหนาที่ของครูที่ปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนํา

ความรูที่ไดรับไปปรับใชเพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาในแผนกวิชาของตนและเพื่อนรวมงานได 

 10.2  นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนและพฤติกรรมที่พึงประสงคมากยิ่งขึ้น 

 10.3  นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางรางกายและจิตใจ สังคม ผลการเรียนมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน กลาแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร 

 10.4  นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. ทุกคนมีสมุดนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน นักศึกษา (Home Room) ครบ 100% 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. แตงตั้งคณะทํางาน วางแผนงาน

จัดทําโครงการ 

            

2. ประชุมเตรียมงาน             

3. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาทุก

แผนกวิชาเพื่อรับการอบรม 

            

4. ประชาสัมพันธโครงการ             

5. จัดทําเอกสารตาง ๆ เตรียม

ความพรอมเพื่อดําเนินกิจกรรมใน

โครงการ 

            

6. จัดอบรมโครงการ             

7. ประเมินผล             

8. สรุปผล             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  จัดกิจกรรมโครงการจัดทําสมุดนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา 

(Home Room) 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนา

ผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - - งปม.

โครงการ 

2,500 
2. ใชสอย - - - - - 

3. วัสด ุ - - - - - 

4. ครุภัณฑ - - - - - 

5. เงินอุดหนุน - - - - - 

6. รายจายอื่น - - - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 0  

 



แผนปฏิบัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562: 251 
 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  - 
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1.  ชื่อโครงการจัดทําแฟมสะสมงานของนักเรียนนักศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานครูที่ปรึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 1  มีนาคม – 30 กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ในชวงป พ.ศ. 2556-2559 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายสําคัญเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนา

กําลังคนรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของชาติ ประกอบดวย 1.นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปแรก (การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาขน) 2.ดานเศรษฐกิจ (เสริมสรางดาน

เสถียรภาพดานเศรษฐกิจ) 3.ดานสังคมและคุณภาพชีวิต (เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสราง

โอกาสทางการศึกษา) 4.ดานการสรางรายได 5.ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

เปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาแบบองครวมประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได

กําหนดวิสัยทัศนในการผลิตและกําลังคนของประเทศในชวงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 

2552-2561) ไววาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศสอดคลองกับความตองการและมี

ประสิทธิภาพในการเสริมสรางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนสามารถแขงขันกับนานาประเทศโดยความ

รวมมือของทุกภาคสวน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดรับงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบรายจายอื่น โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน

อาชีวศึกษา วงเงินงบประมาณ 42,100,000 บาท ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดให

ความสําคัญในการเสริมสรางพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดใหมีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อที่จะได

ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน สถานศึกษาใหตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา วิทยาลัย

สารพัดชางอุดรธานีจึงไดสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดวยการจัดใหมีการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสงเสริมการจัดทําแฟมสะสมงานของนักเรียน นักศึกษา เพื่อใหความรู

ใหคําปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษาในดานการจัดทําแฟมสะสมงาม เปนตน และเพื่อเปนสายใยแหงความ

เอื้ออาทรระหวางครูที่ปรึกษากับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ตอไป 
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8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. มีแฟมสะสมงาน 100% 

 8.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. ทุกคนมีทักษะในการเก็บสะสมขอมูล 

วิเคราะหขอมูล สังเคราะหขอมูล คัดเลือก จัดเก็บ และนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. ทุกคนมีแฟมสะสมงาน 100  

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. ทุกคนมีทักษะในการเก็บสะสมขอมูล 

วิเคราะหขอมูล สังเคราะหขอมูล คัดเลือก จัดเก็บ และนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ  

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  ครูที่ปรึกษาสามารถทําหนาที่ของครูที่ปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนํา

ความรูที่ไดรับไปปรับใชเพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาในแผนกวิชาของตนและเพื่อนรวมงานได 

 10.2  นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนและพฤติกรรมที่พึงประสงคมากยิ่งขึ้น 

 10.3  นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางรางกาย และจิตใจ สังคม ผลการเรียนมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน กลาแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร 

 10.4  นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. ทุกคนเขาใจวิธีการในการจัดทําแฟมสะสมงาน 

 10.5  นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. ทุกคนมีแฟมสะสมงานครบ 100% 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. แตงตั้งคณะทํางาน วางแผนงาน

จัดทําโครงการ 

            

2. ประชุมเตรียมงาน             

3. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาทุก

แผนกวิชาเพื่อรับการอบรม 

            

4. ประชาสัมพันธโครงการ             

5. จัดทําเอกสารตาง ๆ เตรียม

ความพรอมเพื่อดําเนินกิจกรรมใน

โครงการ 

            

6. จัดอบรมโครงการ             

7. ประเมินผล             

8. สรุปผล/รายงานผล             
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12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  จัดกิจกรรมโครงการจัดทําแฟมสะสมงานของนักเรียนนักศึกษา 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนา

ผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - - งปม.

โครงการ 

2,500 
2. ใชสอย - - - - - 

3. วัสด ุ - - - - - 

4. ครุภัณฑ - - - - - 

5. เงินอุดหนุน - - - - - 

6. รายจายอื่น - - - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  - 
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1.  ชื่อโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานปกครอง 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องดวยปจจุบันสารเสพติดไดแพรระบาดเขาไปตามสถานศึกษา และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

การแกปญหายาเสพติดตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย เริ่มจากตัวผูเสพ ครอบครัว จนกระทั่งถึง

ชุมชน 

 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดมีความรูในเรื่องของสิ่งเสพติดใหโทษ เปนคนดี มีคุณภาพพรอมที่จะ

ไปพัฒนาสังคมประเทศชาติ ใหเจริญกาวหนา งานปกครอง วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีจึงไดจัดทํา

โครงการปองกันสารเสพติดในสถานศึกษาข้ึน 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูเรื่องสารเสพติด ตลอดจนรูถึงโทษและพิษภัยของสาร

เสพติด 

 8.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษารูวิธีปองกันตนเอง เพื่อใหรอดพนจากสารเสพติด 

 8.3  เพื่อชวยเหลือแนะนําสถานบําบัดรักษาแกนักเรียน นักศึกษา 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ตรวจปสสาวะหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช. จํานวน 500 

คน 

   9.1.2  คัดกรองพฤติกรรมหากลุมเสี่ยงนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช. จํานวน 

500 คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษาปลอดจากสารเสพติด 

   9.2.2  นักเรียนนักศึกษาสามารถปองกันตนเองและชวยเหลือแนะนําใหหางไกลจาก 

ยาเสพติด 
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10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักเรียน นักศึกษามีความรูเรื่องสารเสพติดตลอดถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติด 

 10.2  นักเรียน นักศึกษารูถึงวิธีปองกันตนเอง เพื่อใหรอดพนจากสารเสพติด 

 10.3  นักเรียน นักศึกษาทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับสถานบําบัดรักษาผูที่ติดสารเสพติด 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบ 

            

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

            

4. ดําเนินการตามแผนโดยมีการคัด

กรองพฤติกรรมกลุมเสี่ยง  ตรวจ

ปสสาวะหาสารเสพติด  รณรงคใน

วันสําคัญตาง ๆ 

            

5. ประเมินโครงการ             

6. รายงานผล             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  การคัดกรองพฤติกรรมกลุมเสี่ยง 

 12.2  ตรวจปสสาวะหาสารเสพติด 

 12.3  รณรงคในวันสําคัญตาง ๆ 

 12.4  จัดการอบรม 
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13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 5,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 5,000  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  ดี 
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1.  ชื่อโครงการปองกันและแกไขปญหาทะเลาะวิวาท การพนัน และการมั่วสุมในสถานศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานปกครอง 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องดวยปจจุบันการทะเลาวิวาทและการพนันไดแพรระบาดเขาไปตามสถานศึกษา และ          

ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การแกปญหาการทะเลาวิวาทและการพนันตองอาศัยความรวมมือจากหลาย

ฝาย เริ่มจากตัวผูที่ทะเลาวิวาทและเลนการพนัน ครอบครัว จนกระทั่งถึงชุมชน 

 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดมีความรูในเรื่องโทษและผลเสียของการทะเลาวิวาทและการพนัน 

เปนคนดี มีคุณภาพพรอมที่จะไปพัฒนาสังคมประเทศชาติ ใหเจริญกาวหนา งานปกครอง วิทยาลัย

สารพัดชางอุดรธานีจึงไดจัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหาทะเลาะวิวาท การพนันและการมั่วสุมใน

สถานศึกษาขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความรูเรื่องโทษและผลเสียของการทะเลาะวิวาทและการพนัน 

 8.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษารูวิธีปองกันตนเอง เพื่อใหรอดพนจากการทะเลาะวิวาทและ        

การพนัน 

 8.3  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความสามัคคีและปรองดอง 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรม เรื่องโทษและผลเสีย การทะเลาะวิวาท

และการพนัน หลักสูตร ปวช. จํานวน 500 คน 

   9.1.2  คัดกรองพฤติกรรมหากลุมเสี่ยงนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช. จํานวน 

500 คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษาปลอดการทะเลาะวิวาทและการพนัน 

   9.2.2  นักเรียนนักศึกษาสามารถปองกันตนเองและชวยเหลือแนะนําใหหางไกลจาก         

การทะเลาะวิวาทและการพนัน 
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10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักเรียน นักศึกษามีความรูเรื่องโทษและผลเสีย การทะเลาะวิวาท การพนัน 

 10.2  นักเรียน นักศึกษารูถึงวิธีปองกันตนเอง เพื่อใหรอดพนจากการทะเลาะวิวาท การพนัน 

 10.3  นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคีและปรองดอง 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบ 

            

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

            

4. ดําเนินการตามแผนโดยมีการคัด

กรองพฤติกรรมกลุมเสี่ยง  กิจกรรม

ใหความรู การทะเลาะวิวาท 

รณรงคในวันสําคัญตาง ๆ 

            

5. ประเมินโครงการ             

6. รายงานผล             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  การคัดกรองพฤติกรรมกลุมเสี่ยง 

 12.2  จัดการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562: 260 
 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 3,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 3,000  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  ดี 
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1.  ชื่อโครงการแนะแนวเชิงรุก 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาที่พึงประสงคในอนาคต  นอกจากเปนการศึกษาเพื่อสงเสริมบุคคลใหมีคุณภาพทั้ง

ดานความรู ความคิด ทักษะ และเจตคติ ที่จะใหผูเรียนไดรูจักตนเอง รูจักชีวิต เขาใจสังคม และ

สิ่งแวดลอมท่ีตนเองมีสวนรวมแลว  บุคลากร ครู – อาจารย จะตองแนะแนวขอมูลที่ถูกตองดานวิชาชีพ

ที่เปนไปได แกผูเรียนดวยวา วิชาชีพใดเหมาะสมกับผูเรียน  และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานใน

ปจจุบัน 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหขอมูลการศึกษาวิชาชีพท่ีถูกตองสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ใกลสําเร็จ

การศึกษาและผูสนใจทั่วไป 

 8.2  เพื่อประชาสัมพันธสถานศึกษาใหเปนที่รูจักแพรหลาย 

 8.3  เพื่อเพิ่มจํานวนนักเรียน  นักศึกษาใหมากข้ึน 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ใหการแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษา  อยางนอยรอยละ  70  ของเขตพื้นที่ 

   9.1.2  บริการจัดกิจกรรมการแนะแนวเชิงรุกอื่น ๆ 2-3 กิจกรรม 

   9.1.3  รับนักเรียน – นักศึกษาในสาขาตาง ๆ ไดไมนอยกวา  300  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียนมีความเต็มใจเขาศึกษาตอในวิทยาลัยฯ มากขึ้น 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักศึกษาและผูสนใจ  เขามาศึกษาวิชาชีพหลักสูตรตางๆ ในสถานศึกษามากขึ้น 

 10.2  นักศึกษาและผูสนใจไดรับขอมูลทางวิชาชีพที่ถูกตองของสถานศึกษา 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบ 

            

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

            

4. ดําเนินงานตามโครงการ             

5. ประเมินโครงการ             

6. รายงานผลการดําเนินโครงการ             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  จัดทําของที่ระลึกใหกับทางโรงเรียนที่ออกทําการแนะแนวฯ 

 12.2  จัดทําของที่ระลึกใหกับนักเรียนในกลุมเปาหมาย 

 12.3  ดําเนินการออกแนะแนวฯ ตามโรงเรียนในกลุมเปาหมาย 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 50,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 50,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ใชแบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  - 
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1.  ชื่อโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตลอดปการศึกษา  มีการรับสมัครนักศึกษาใหมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ซึ่งเปนนักศึกษามา

จากหลากหลายสภาพแวดลอม  ซึ่งมีวุฒิภาวะ  การศึกษา   และทัศนคติที่แตกตางกัน  จึงจําเปนตองมี

การแนะนํา  ใหคําปรึกษากับนักศึกษาที่เขามาเรียนในสถานศึกษา  เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงกฎ  

ระเบียบ  และหลักสูตรของสถานศึกษา  ใหมีความคุนเคย  ไดปรับเปลี่ยนแนวความคิด  ทัศนคติและ

พฤติกรรมไปในทางที่ดี  ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค  รวมทั้งสามารถปรับตนเองใหเขากับสังคม

ภายในสถานศึกษาอยางมีความสุข  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  จึงเห็นควรจัดโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกปการศึกษาขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวคิด พฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเรียนภายใน

สถานศึกษาไดอยางมีความสุข  สนุกกับการฝกทักษะ 

 8.2  เพื่อใหนักศึกษามีความรู  ความเขาใจในกฎระเบียบภายในสถานศึกษา 

 8.3  เพื่อสรางความคุนเคยกับคณะครูและเพื่อน ๆ นักศึกษาดวยกัน 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 1,500  คน และ

ภาคเรียนที่ 2  จํานวน  1,500  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอยูรวมกับเพื่อนในสถานศึกษาไดอยางมี

ความสุข  สนุกกับการเรียน 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักศึกษาเขารวมปฐมนิเทศอยางนอย 50% จากจํานวนเปาหมาย 

 10.2  นักศึกษาปรับเปลี่ยนแนวความคิดและพฤติกรรม  ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการ             

3. ประชุมคณะกรรมการ             

4. ดําเนินงานตามโครงการ             

5. ติดตามการปฏิบัติงาน             

6. สรุปผล             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 2,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ใชแบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  - 
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1.  ชื่อโครงการสูโลกกวาง-ทางการศึกษาใหม (goodbye Senior) 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 นักศึกษา  ชั้น ปวช.  ที่สําเร็จการศึกษา  เพื่อออกไปศึกษาตอ  หรือประกอบการอาชีพตาม

สาขาที่เรียนมา  ดังนั้น  เพื่อชวยในการตัดสินใจที่ดีของนักศึกษา  จึงมีการใหความรูและขอมูลเกี่ยวกับ

การศึกษาตอ  หรือแนะนําขอมูลในการเลือกตัดสินใจที่จะประกอบอาชีพ  รวมถึงการหางาน  และการ

สมัครงาน  เพื่อกาวเขาสูโลกอาชีพและใชวิชาชีพที่เรียนมาใหเปนประโยชนอยางเต็มที่  สามารถ

ปรับปรุงตนเองใหเขากับสภาพสังคมปจจุบันได  เปนพลเมืองที่ดี  และอยูรวมกันผูอื่นไดอยางมีความสุข 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อเปนการแนะแนวทางการศึกษาตอ  และการเลือกประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพ 

 8.2  เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจวิธีการหางาน  และสมัครงาน  รวมถึงการคัดเลือกเขาทํางานใน 

สถานประกอบการ 

 8.3  เพื่อใหนักศึกษาสามารถปรับปรุงตนเองใหเขากับสภาพสังคมปจจุบันได  เปนพลเมืองที่ดี 

และอยูรวมกันผูอื่นไดอยางมีความสุข 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาหลักสูตร ปวช.3  จํานวน 120  คน  นักศึกษาหลักสูตร ปวส. 

จํานวน 50 คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักศึกษาเขาใจแนวทางการศึกษาตออยางมีเปาหมาย 

   9.2.2  นักศึกษาสามารถเขาใจไดอยางถูกตองและเหมาะสมในการสมัครงาน 
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10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักศึกษาไดแนวทางการศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพทุกคน 

 10.2  นักศึกษาไดเขาใจวิธีการหางาน และสมัครงาน รวมถึงการคัดเลือกเขาทํางานในสถาน

ประกอบการ 

 10.3  นักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมปจจุบันได เปนพลเมืองที่ดีและอยูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการ             

3. ประชุมคณะกรรมการ             

4. ดําเนินงานตามโครงการ             

5. ติดตามการปฏิบัติงาน             

6. สรุปผล             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  จัดกิจกรรม Goodbye Senior 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 3,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 3,000  

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ใชแบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  - 
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1.  ชื่อโครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาออกไปแลว สามารถศึกษาตอและประกอบอาชีพ ผูสําเร็จการศึกษา

เปรียบเสมือนกระจกเงาสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษานั้น ๆ  การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา  ทําใหไดขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการ

สอน  ตลอดจนทราบความตองการความชวยเหลือผูสําเร็จการศึกษา 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อจะไดทราบขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 

 8.2  เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับผูสําเร็จการศึกษาในแตละรุน 

 8.3  เพื่อศึกษาปญหาและหาสาเหตุของการวางงานของผูสําเร็จการศึกษา  และหาวิธีใหความ

ชวยเหลือ แลวนํามาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ตอไป 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปวช.  จํานวน  150 คน  

   9.1.2  ติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปวส.  จํานวน  100 คน 

   9.1.3  ติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  จํานวน 3,000 คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักศึกษาไดคัดสรร,ตรวจสอบการวางงาน,การสมัครงานไดอยางเหมาะสม

และยุติธรรม 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  ไดทราบขอมูลแนวทางการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

 10.2  ไดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนสนองความตองการตลาดแรงงาน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการ             

3. ประชุมคณะกรรมการ             

4. ดําเนินงานตามโครงการ             

5. ติดตามการปฏิบัติงาน             

6. สรุปผล             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ใชแบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  - 
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1.  ชื่อโครงการคูมือนักเรียนนักศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 1 ตุลาคม 2561 – 31  กรกฎาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  มีนักเรียนสนใจเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.),

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 

เทียบโอนประสบการณ  เปนจํานวนมาก  จึงจําเปนตองจัดทําคูมือนักเรียนนักศึกษาเพื่อชี้แจงขอมูล

รายละเอียดเบื้องตนใหนักเรียนนักศึกษาทราบและเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การวางตัวใหอยูในกรอบ

ของการเปนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีในทิศทางเดียวกัน 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาวางตัวใหเหมาะสมกับการเปนนักเรียนนักศึกษา 

 8.2  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาทราบแนวทางในการเรียนและกิจกรรมตางๆ ตลอดการศึกษา 

 8.3  เพื่อเพิ่มคุณภาพผูเรียนดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาหลักสูตร  ปวช. 1  จํานวน  200  คน    

   9.1.2  นักศึกษาหลักสูตร ปวส.  จํานวน  80  คน 

   9.1.3  นักศึกษาหลักสูตร ปวส. (เทียบโอนประสบการณ)  จํานวน  50  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียนนักศึกษามีจุดมุงหมายในการศึกษาตลอดปการศึกษา 

   9.2.2  นักเรียนนักศึกษาอยูรวมกับเพื่อนในสถานศึกษาโดยไมแตกตางดานคุณภาพ

ชีวิต 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักศึกษาปรับตัวไดดีกับสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา 

 10.2  นักศึกษามีเชื่อม่ันในตนเองกลาแสดงออกอยางถูกตองและเหมาะสม 

 10.3  นักศึกษาเรียนจบหลักสูตรภายใตการดูแลที่อบอุน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการ             

3. ประชุมคณะกรรมการ             

4. ดําเนินงานตามโครงการ             

5. ติดตามการปฏิบัติงาน             

6. สรุปผล             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ออกแบบ รวบรวมขอมูลและจัดพิมพคูมือนักเรียน นักศึกษา 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - - คาคูมือ 

30,000 2. ใชสอย - - - - - 

3. วัสด ุ - - - - - 

4. ครุภัณฑ - - - - - 

5. เงินอุดหนุน - - - - - 

6. รายจายอื่น - - - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 0  

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ใชแบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  - 
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1.  ชื่อโครงการประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 1 ตุลาคม 2561 – 31  กรกฎาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตลอดปการศึกษา  มีการรับสมัครนักศึกษาใหมเขามา  ซึ่งเปนนักศึกษาที่มาจากหลากหลาย

สถานศึกษา  หลากหลายครอบครัวที่มีความประพฤติและทัศนคติที่แตกตางกัน  จึงจําเปนตองมีการ

พบปะประชุมผูปกครองและนักศึกษาใหม  เพื่อใหคําปรึกษา  ใหคําชี้แนะ  และทราบถึงกฎ  ระเบียบ 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค  เพื่อใหผูปกครองคอยสอดสองดูแลนักศึกษา  ใหศึกษาจนจบหลักสูตร

ตามทีต่ั้งใจไว  จึงจะตองดําเนินโครงการประชุมผูปกครองและนักศึกษาใหมทุกปการศึกษา 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหผูปกครอง  และนักศึกษาใหมทราบถึงระเบียบ  กฎของสถานศึกษา เพื่อสรางความ

ผูกพันท่ีดีระหวางคณะครู  ผูปกครองและนักศึกษา 

 8.2  เพื่อหาแนวทาง ความรวมมือในการดูแลนักศึกษาใหศึกษาจนจบหลักสูตร 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาใหมหลักสูตร ปวช., ปวส. จํานวน250  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  คณะครู  ผูปกครอง  และนักศึกษา  มีความเขาใจในหลักสูตรการเรียนการ

สอน 

   9.2.2  เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน  ระหวางสถานศึกษา  ผูปกครอง  และ

นักศึกษา 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  ผูปกครองและนักศึกษาใหมไดทราบถึงกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในสถานศึกษา 

 10.2  เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ดีระหวางคณะครู  ผูปกครอง และนักศึกษา 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการ             

3. ประชุมคณะกรรมการ             

4. ดําเนินงานตามโครงการ             

5. ติดตามการปฏิบัติงาน             

6. สรุปผล             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม 

 12.2  จัดประชุมผูปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 5,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 5,000 0 0 0 0  

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ใชแบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  - 
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1.  ชื่อโครงการเปดบานวิชาการ (Open House) 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 1 ตุลาคม 2561 – 31  กรกฎาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 เปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคม 

ชุมชนใหเปนสังคมชุมชนแหงการเรียนรู โดยการใหทุกภาคสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหตรงตาม

ความตองการของผูเรียน โดยการศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เปนปจจัยสําคัญ

ในการพัฒนาประเทศยั่งยืน ดังนั้น สถานศึกษาจึงแสวงหาการมีสวนรวมมือกันระหวางบาน องคกร       

ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูของผู เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรม

หลากหลายรูปแบบเปนสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน 

ศิษยเกา องคกรตาง ๆ อยางทั่วถึง ปจจุบันในองคกรการเรียนรูมีการแขงขันสูงมาก ในฐานะเปน

หนวยงานดานบริการจึงตองสงเสริมและพัฒนางานใหมีกระบวนการติดตอสื่อสารสัมพันธกันทั้งภายใน

และภายนอก เพ่ือใหเกิดภาพพจนที่ดีตอวิทยาลัย  ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานมองเห็น

ความสําคัญในการจัดงานเปดบานวิชาการ (Open House) เพื่อใหผูปกครองไดเขามารวมงาน กิจกรรม

ตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเปนสื่อกลางใหวิทยาลัยและนักเรียนในกลุมเปาหมายมีโอกาสไดพบเจอและ

สอบถามขอมูลเพื่อเขาศึกษาตอในระดับ ปวช. และ ปวส. 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหผูปกครอง และนักศึกษาใหมทราบถึงระเบียบ กฎของสถานศึกษา เพื่อสรางความ

ผูกพันท่ีดีระหวางคณะครู ผูปกครองและนักศึกษา 

 8.2  เพื่อหาแนวทาง ความรวมมือในการดูแลนักศึกษาใหศึกษาจนจบหลักสูตร 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษาใหมหลักสูตร ปวช., ปวส. จํานวน 300  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  คณะครู ผูปกครอง และนักศึกษา มีความเขาใจในหลักสูตรการเรียนการสอน 

   9.2.2  เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางสถานศึกษา ผูปกครอง และนักศึกษา 
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10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  ผูปกครองและนักศึกษาใหมไดทราบถึงกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในสถานศึกษา 

 10.2  เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ดีระหวางคณะครู  ผูปกครอง และนักศึกษา 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการ             

3. ประชุมคณะกรรมการ             

4. ดําเนินงานตามโครงการ             

5. ติดตามการปฏิบัติงาน             

6. สรุปผล             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม 

 12.2  จัดประชุมผูปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 5,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 5,000 0 0 0 0  

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ใชแบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  - 
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1.  ชื่อโครงการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

การปฐมพยาบาลเบื้องตนเปนความรูพื้นฐานที่มีความจําเปนสําหรับการใชในชีวิตประจําวัน 

และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเกิดการเจ็บปวยไดทุกเวลา โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องมาก

จากการทํางานไมปลอดภัยหรือจากสภาพแวดลอมการทํางานที่ไมปลอดภัย ดังนั้นการใหความรูในการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตนนี้ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดสามารถบรรเทาความเจ็บปวย ปองกันการเกิด

ภาวะแทรกซอนจากอุบัติเหตุกอนนําสงโรงพยาบาลได 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา ไดมีความรูเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 8.2  เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาไดตระหนักถึงประโยชนของการปฐมพยาบาล 

 8.3  เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนไดถูกวิธี 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  บุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  30  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ทราบวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนไดถูกตอง สามารถปฏิบัติไดอยางถูกวิธ ี

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  บุคลากรทางการศึกษามีความรูในการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 10.2  บุคลากรทางการศึกษาปฐมพยาบาลชวยเหลือผูปวยและผูบาดเจ็บเบื้องตนไดอยางถูกวิธี

และถูกตอง 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. ดําเนินงานตามโครงการ             

3. แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบ 

            

4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

            

5. ประชาสัมพันธโครงการ             

6. กําหนดกิจกรรม             

7. ประเมินโครงการ             

8. รายงานผล             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษารวมฟงบรรยายการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

จากคณะวิทยากร 

 12.2  จัดนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษารวมสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,500  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,500  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

  14.1.2 การสังเกต (ผลการปฐมพยาบาลเบื้องตน) 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  พอใช – ดี 
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1.  ชื่อโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจําป 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 การรักษาสุขภาพใหแข็งแรง ถือวาเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข การที่คนเราจะ

สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกตินั้น ตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ อยาง ทั้งในดานสภาพแวดลอม 

ความสามารถ และที่ขาดไมไดคือดานสุขภาพทั้งในดานรางกายและจิตใจ สุขภาพนั้นจะเปนจุดเริ่มใน

การดําเนินชีวิตของคนเรา ถาเรามีสุขภาพที่ดี สมองก็จะปลอดโปรง สามารถคิดวิเคราะหสิ่งตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นรอบตัวไดอยางมีสติ รอบคอบ และควบคุมใหมันดําเนินไปอยางถูกตองเหมาะสม ในการศึกษาก็

เชนกัน นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพที่ดี กระบวนการเรียนก็จะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียน 

นักศึกษาสามารถรับขอมูลไดเต็มที่และนําไปตอยอดในกระบวนการตาง ๆ ได 

 ในการนี้ทางงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ไดจัดทําโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพ 

และสามารถปองกันโรคภัย หรือดูแลรักษาสุขภาพในเบื้องตนได 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อตรวจสุขภาพใหกับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษา เขารับการตรวจสุขภาพประจําป จํานวน 300 คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพดี และมีความรูเบื้องตนในการรักษาสุขภาพ 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักเรียน นักศึกษา ไดรับการตรวจสุขภาพทุกคน มีสุขภาพดี และรูจักวิธีดูแลสุขภาพของ

ตนเองไมใหเจ็บปวย 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. วางแผนกิจกรรม             

2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ             

3. ประชุมปรึกษาหารือดําเนินการ             

4. ดําเนินการ             

5. สรุปและรายงานผล             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  นักเรียน นักศึกษาเขารับการตรวจสุขภาพประจําป 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

  14.1.2 การสังเกต  

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  พอใช – ดี 
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1.  ชื่อโครงการอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันประเทศไทยมีปญหาภาวะโภชนาการเกินและขาดสารอาหารในเด็กไทย เปนปญหาสําคัญ

ที่ควรใหความสําคัญและทุกคนจะตองรวมมือกันเพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางจริงจัง สาเหตุสําคัญที่ทําให

เด็กไทยวัยเรียน ผอม เตี้ย อวน สงผลตอภาวะไอคิวของเด็กไทยคอนขางต่ํากวาคากลางมาตรฐานสากล  

เพราะพฤติกรรมทางโภชนาการและสุขภาพที่ไมพึงประสงค การกินอาหารไมครบ 3 มื้อ กินผัก ผลไม

นอยลง  การบริโภคขนมกรุบกรอบและน้ําอัดลมเพิ่มขึ้น  และกิจกรรมทางกายและการออกกําลังกาย

นอยลง ลวนเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพเด็กไทย การเจริญเติบโตและพัฒนาการดานรางกาย

และสติปญญาที่ชาไมเต็มศักยภาพที่ควรจะเปน  ดวยเหตุนี้ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี ไดเล็งเห็น

ความสําคัญของปญหาจากการบริโภคที่ไมถูกหลักโภชนาการของนักศึกษาจึงไดจัดทําโครงการอาหาร

ปลอดภัยใสใจสุขภาพข้ึน  เพื่อใหนักศึกษามีความรูความตระหนักและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ ซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสุขภาพที่ดี

ของนักศึกษาตอไป  จําเปนตองเอาใจใสดูแลในความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาใหอยูในระเบียบ

วินัยของวิทยาลัย 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับประทานอาหารที่มีคุณคาและถูกสุขลักษณะ 

 8.2  เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและคานิยมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการและ

งดเวนอาหารที่ไมเหมาะสม 

 8.3  เพื่อใหจําหนายอาหาร ปรุงอาหารที่สด สะอาด ปราศจากสารเคมี และเชื้อโรคตาง ๆ และ

สงเสริมการบริโภคอาหารภายใน วิทยาลัยฯ 
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9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษา ครู-อาจารย เจาหนาที่และนักการภารโรง จํานวน 500 คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักศึกษาไดรับประทานอาหารที่มีคุณคาและถูกสุขลักษณะ  

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักศึกษาไดรับประทานอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย 

 10.2  นักศึกษาไดรับประทานอาหารมีคุณคาทางโภชนาการ 

 10.3  นักศึกษาสามารถเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพ 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการ             

2. ดําเนินโครงการ             

3. ประชาสัมพันธโครงการ             

4. สรุปและประเมินผล             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เสนอโครงการ 

 12.2  จัดทําคําสั่ง 

 12.3  ประชุมโครงการ 

 12.4  สรุปและประเมินผล 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบประเมินผูรับบริการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  พอใช – ดี 
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1.  ชื่อโครงการสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกายและนันทนาการ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 การมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจเปนสิ่งสําคัญสําหรับทุกคน ซึ่งสงผล

โดยตรงตอการดํารงชีวิต การเรียน การทํางาน ดังนั้นนักเรียนทุกคนควรไดรับความรูดานสุขภาพ 

อนามัย รูจักดูแลสุขภาพตนเอง  อีกท้ังยังเปนการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปน

ผูนํา  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีจึงไดจัดใหมีโครงการสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกายและ

นันทนาการ ขึ้น  โดยใหมีกิจกรรมการออกกําลังกาย โดยใชเวลาประมาณ 3-5 นาที  หลังเคารพธงชาติ 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตควบคูไปกับความรู และสติปญญา 

 8.2  เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสูการเปนผูนําในอนาคต 

 8.3  เพื่อสงเสริมการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาสังคม 

 8.4  เพื่อเสริมสรางความมีระเบียบวินัยและมีความสามัคคีในหมูคณะ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  คณะครูอาจารยและเจาหนาที่ 80 คน 

   9.1.2  นักเรียน นักศึกษา   จํานวน 300 คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักศึกษา มีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่แจมใส  

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักศึกษามีสุขภาพกายที่แข็งแรง 

 10.2  นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี 

 10.3  นักศึกษามีวินัยรับผิดชอบตนเองและมีความสามัคคีเปนหมูคณะ 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. ดําเนินงานตามโครงการ             

3. แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบ 

            

4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

            

5. ประชาสัมพันธโครงการ             

6. กําหนดกิจกรรมการออกกําลัง

กาย 

            

7. ประเมินโครงการ             

8. รายงานผล             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 12.2  ดําเนินงานตามโครงการ 

 12.3  แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 

 12.4  ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายหนาที่ 

 12.5  ประชาสัมพันธโครงการ 

 12.6  กําหนดกิจกรรมการออกกําลังกาย 

 12.7  รายงานผล 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 1,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 1,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  พอใช – ดี 
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1.  ชื่อโครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  จุดบริการวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ธันวาคม 2561 – เมษายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู โดยใชยุทธศาสตรคุณธรรมนําความรู  

โดยเนนเรื่องของการจัดกิจกรรมเสริมสรางใหนักเรียน  นักศึกษา  มีจิตอาสารูจักใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนแกตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ    

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงให

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  ดําเนินโครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน “ตรวจรถกอนใช  

ปลอดภัยแนนอน” สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา  ไดนําความรู  ความสามารถไปบริการตรวจเช็ค

สภาพรถยนต  รถจักรยานยนต  ใหประชาชนผูใชรถใชถนนในชวงเทศกาลปใหมโดยกองทุนเพื่อความ

ปลอดภัยในการใชรถใชถนน  (กปถ.) กรมการขนสงทางบก  ไดสนับสนุนงบประมาณสมทบเปนคา

อะไหล  วัสดุอุปกรณ และคาตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในศูนยอาชีวศึกษารวมดวยชวย

ประชาชน  ในการดําเนินงานนี้  นอกจากจะเปนประโยชนโดยตรงแกนักเรียน นักศึกษา คือไดรับการ

พัฒนา  เสริมสรางความรู  และการฝกฝนทักษะความชํานาญ ประสบการณจริงในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติม   

ยังชวยกระตุนเตือนใหประชาชนผูใชรถใชถนน  เกิดจิตสํานึกในดานความปลอดภัยบนทองถนน 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต  รถจักรยานยนตใหแกประชาชนในชวงเทศกาล          

ปใหมและชวงเทศกาลสงกรานต 

 8.2  เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เสริมสรางประสบการณจริงในวิชาชีพ  สาขาวิชา

ชางยนต ใหกับนักเรียน นักศึกษา 

 8.3  เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ทํางานเปนทีม  มีน้ําใจ  มีมนุษยสัมพันธและ

รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 

 8.4  เพื่อใหผูใชรถใชถนนเกิดจิตสํานึกเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบนทองถนน  และ       

การปองกันอุบัติเหตุ  ซึ่งเปนการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 
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9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ประชาชนนํารถมาใชบริการตรวจเช็คสภาพ  ไมนอยกวา 100  คัน 

   9.1.2  ครูและนักศึกษาแผนกวิชาชางยนตเขารวมใหบริการ  ไมนอยกวา  15  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถานประกอบการ  ชุมชน  และประชาชน             

พึงพอใจและชื่นชมการใหบริการชองครู  นักเรียน นักศึกษา 

   9.2.2  ชวยลดภาระคาใชจายในการตรวจเช็คสภาพรถยนตและรถจักรยานยนต

ใหกับประชาชน 

   9.2.3  นักศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักเรียน  นักศึกษามีจิตพิสัยดานบริการมากยิ่งขึ้น 

 10.2  ครู – นักเรียน นักศึกษาไดปรับการเรียน  เปลี่ยนการสอนในหองเรียน ชุมชน 

 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน             

3. ดําเนินการใหบริการ             

4. ประเมินผล             

5. สรุปผล             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เสนอโครงการ 

 12.2  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 12.3  ดําเนินการใหบริการ 

 12.4  ประเมินผล 

 12.5  สรุปผล 
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13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนา

ผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - - งปม.

โครงการ 

150,000 
2. ใชสอย - - - - - 

3. วัสด ุ - - - - - 

4. ครุภัณฑ - - - - - 

5. เงินอุดหนุน - - - - - 

6. รายจายอื่น - - - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  พอใช – ดี 
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1.  ชื่อโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  ศูนยซอมสรางที่ไดรับผิดชอบ 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให

ดําเนินงานโครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 

1 ศูนย  เพื่อใหคําแนะนํา ถายทอดความรูสูประชาชนใหรูวิธีการใชการดูแลรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟา 

และอุปกรณการเกษตร อุปกรณการประกอบอาชีพ อีกทั้งพัฒนาทักษะฝมือชางชุมชน ใหสามารถซอม

บํารุงเครื่องและเครื่องใชภายในบาน สงเสริมสุขอนามัยพื้นฐาน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชน สงเสริมคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและความมั่นคงดานเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

 นอกจากนี้ยังทําใหเกิดความรวมมือระหวางสถานศึกษาและชุมชนในการสรางเครือขาย 

ถายทอดความรู พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเสริมสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  จัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน เปนแหลงใหคําแนะนํา ถายทอดความรู ประชาชนใหรู

วิธีการใชการดูแลรักษา และพัฒนาทักษะชางชุมชนใหสามารถซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณการประกอบ

อาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือน 

 8.2  ยกระดับฝมือชางชุมชน และพัฒนาทักษะโดยสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 

 8.3  เพื่อสรางเศรษฐกิจของครอบครัวใหดีขึ้น โดยการลดคาใชจายในการซอมบํารุงอุปกรณ

เครื่องใชภายในบาน อุปกรณการเกษตรตาง ๆ และเครือ่งมือเครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ 

 8.4  เพื่อถายทอดความรูใหกับสมาชิกของชุมชน และกลุมอาชีพใหมีความรูเพื่อการตอยอดใน

การพัฒนาดานตาง ๆ และยกระดับฝมือชางชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซอมบํารุง 

 8.5  สนับสนุนการทํางานรวมกัน สงเสริมสุขอนามัยพ้ืนฐานใหชุมชนรวมมือในลักษณะ

เครือขายระหวางสถานศึกษากับชุมชนที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพ ผลผลิตของชุมชน 
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9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  จัดตั้งศูนยฝกอาชีพชุมชน  จํานวน 1 ศูนย 

   9.1.2  มีเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการประกอบอาชีพไมต่ํากวา 20 รายการตอศูนยฝก

อาชีพชุมชน 

   9.1.3  พัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนละ 1 รายการ 

   9.1.4  พัฒนาชางชุมชน 28 คน ประชาชนไดรับการฝกอบรมและรับบริการวิชาชีพ

ไมต่ํากวา 200 คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  อุปกรณเครื่องใชภายในบาน อุปกรณการเกษตรตาง ๆ และเครื่องมือ

เครื่องจักรที่ใชในการประกอบอาชีพมีประสิทธิภาพ ประชาชนลดรายจาย 

   9.2.2  ชางชุมชนไดรับการพัฒนาระดับทักษะในการประกอบอาชีพ สรางรายไดเพิ่ม 

   9.2.3  พัฒนาสุขอนามัย พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน สรางมูลคาเพิ่มและเสริมสราง

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

   9.2.4  นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ เชื่อม่ันในการออกไปประกอบอาชีพ 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  สรางเครือขายพันธมิตร มีศูนยการเรียนรูในชุมชน 

 10.2  ประชาชนใหความรวมมือ การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ มีชางชุมชนและผูรับบริการ

ตามเปาหมาย 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ประชุมวางแผนขออนุมัติ

โครงการ 

            

2. สํารวจขอมูลเบื้องตน เตรียม

ความพรอม 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการ 

            

4. เขาปฏิบัติการในพื้นที่             

5. ประเมินผล             

6. สรุปผล             
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12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  หนาที่ของทีมชางซอมประจําศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) 

 12.2  หนาที่ของทีมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑชุมชน 

 12.3  หนาที่สงเสริมสุขอนามัย 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนา

ผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - - งปม.

โครงการ 

250,000 
2. ใชสอย - - - - - 

3. วัสด ุ - - - - - 

4. ครุภัณฑ - - - - - 

5. เงินอุดหนุน - - - - - 

6. รายจายอื่น - - - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  พอใช – ดี 
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1.  ชื่อโครงการอาชีวะปองกันเอดส 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 มิถุนายน – สิงหาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 โรคเอดส  เปนโรคติดตอที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน  และกําลังเปนปญหาของประเทศ  

เชื้อเอดสสามารถติดตอไดอยางรวดเร็วและเมื่อไดรับเชื้อแลวไมมีทางรักษาใหหายขาดได อันกอใหเกิด

ผลกระทบตอครอบครัว  สังคม  เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ    

รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะรณรงคปองกันและแกปญหาการแพรระบาดของโรคเอดสโดยเนนที่

กลุมนักเรียน  นักศึกษาเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องการปองกันและแกปญหาเอดส วิทยาลัยสารพัด

ชางอุดรธานี  จึงไดจัดโครงการอาชีวะปองกันเอดสขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหนักศึกษามีความรู  ความเขาใจเรื่องโรคเอดสไดอยางถูกตอง 

 8.2  เพื่อสรางความตระหนักใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการปองกันเอดส 

 8.3  เพื่อใหนักศึกษารับรูสถานการณเอดสและพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี 

 8.4  เพื่อใหนักศึกษานําความรูเรื่องโรคเอดสขยายผล สามารถแนะนําถายทอดใหบุคคลใกลชิด

ได 

 8.5  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงคปองกัน  และแกปญหาโรคเอดส 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักศึกษา หลักสูตร  ปวช. และ ปวส. จํานวน  250  คน  เขาใจเรื่องโรคเอดส

และปองกันตนเอง 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักศึกษาเขาใจเรื่องโรคเอดสและสามารถปองกันตนเองใหหางไกลจากโรค

เอดสได 

   9.2.2  นักศึกษาสามารถนําความรูเรื่องโรคเอดสนําไปถายทอดแนะนําใหแกชุมชน

และสังคม 



แผนปฏิบัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562: 293 
 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักศึกษามีความรูความเขาใจ  เรื่องโรคเอดสอยางถูกตอง 

 10.2  นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันเอดส  รับรูสถานการณเอดสและ

พฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี   

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน             

3. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน             

4. ดําเนินการตามแผน/กิจกรรม             

5. เชิญวิทยากรใหความรูเรื่องเอดส             

6. รณรงคในกิจกรรม/วันสําคัญ 

ตาง ๆ 

            

7. ประเมินผล             

8. สรุปผล             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  นักเรียน นักศึกษา รวมฟงบรรยาย เรื่อง โรคเอดส จากวิทยากร 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - 2,000  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 2,000  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  พอใช – ดี 
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1.  ชื่อโครงการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธาน ี

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานบุคลากร 

3.  สถานที่ดําเนินการ  หนวยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภาตาง

มีอุดมการณและหลักการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู และเพื่อใหคน

ไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อันเปนเงื่อนไข

ไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่พึงประสงค 

 อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคมไทย

ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวาง

ปญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุงสรางพื้นฐานที่ดีใน

วัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาความรู

ความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรง

ตามความตองการของผูเรียนและสามารถตรวจสอบไดอยางม่ันใจวา การศึกษาเปนกระบวนการของการ

พัฒนาชีวิตและสังคม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเอง

ไดและสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง 

เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

 8.2  เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความกาวหนาใน

วิชาชีพ มีความพึงพอใจในการทํางาน ไดเลื่อนระดับ เพิ่มวิทยฐานะ 

 8.3  เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
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9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50 คน ไดรับการพัฒนา

อยางเปนระบบตอเนื่อง มีความเขมแข็งทางวิชาการ มีทักษะและประสบการณทางวิชาชีพ และกาวทัน

เทคโนโลยี 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน 

และมีความกาวหนาในวิชาชีพ ไดรับเกียรติคุณยกยองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจ ภูมิใจในความสําเร็จ และ

ความกาวหนาในวิชาชีพ ไดเลื่อนระดับ เพิ่มวิทยฐานะ 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ขออนุมัติดําเนินงานตาม

โครงการ 

            

2. สํารวจความตองการในการเขา

รับการอบรม (ภายในสถานศึกษา) 

            

3. ติดตอประสานงานวิทยากร 

ผูบริหาร บุคลากรและสถานที่

ดําเนินการ 

            

4. จัดอบรมใหความรูตามความ

ตองการที่ไดจากการสํารวจ 

(ภายในสถานศึกษา) 

            

5. สงเสริมสนับสนุนใหครูและ

บุคลากรไปอบรม (ภายนอก

สถานศึกษา) 

            

6. รายงานผลและสรุปผล             

7. นําผลการประเมินมาใชเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนา 
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12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการ 

 12.2  สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 

 12.3  ทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานศึกษา 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน 150,000 - - - -  

2. ใชสอย 150,000 - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 300,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  พึงพอใจมาก 
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1.  ชื่อโครงการพัฒนาระบบพัสดุตาม พรบ.พัสดุ 2560 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานพัสดุ 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 งานพัสดุเปนงานที่สําคัญงานหนึ่งของวิทยาลัยฯ ที่ตองดําเนินการควบคูกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน และเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบใหบริการแกครู เจาหนาที่ และบุคลากรใน

วิทยาลัยฯ ในฝายตาง ๆ การบริหารงานดังกลาวตองดําเนินการตามระเบียบ และในปจจุบันไดมี

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ ซึ่ง

การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุจะตองดําเนินงานในระบบ EGP ตองใชระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถรองรับการทํางานในการดําเนินงาน

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว พรอมทั้งวัสดุสํานักงานในการทําเอกสารตาง ๆ 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุใหสอดคลองกับ พรบ.การจัดซื้อจาง 2560 

 8.2  เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติงานประจําป 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  มีเครื่องพิมพเอกสาร จํานวน 3 เครื่อง 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  งานพัสดุวิทยาลัยฯ มีเครื่องพิมพในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  มีเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรที่สามารถรองรับการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นตรวจสอบ             

4. ขั้นสรุปรายงานผล             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เตรียมการ 

 12.2  ดําเนินการ 

 12.3  ตรวจสอบ 

 12.4  สรุปรายงานผล 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - 20,000 -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 20,000 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดซื้อจัดจาง 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  100% ของแผนการจัดซื้อจัดจาง 
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1.  ชื่อโครงการจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานทะเบียน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และ ปวส. พ.ศ. 2546 สวนที่ 3 การเปนนักเรียน นักศึกษา ขอ 12 ให

สถานศึกษาออกบัตรประจําตัวใหแกนักเรียน นักศึกษา  ซึ่งนักเรียน นักศึกษาเขาใหมทุกคนตองมีบัตร

ประจําตัว  เพื่อสะดวกในการจัดระบบดูแลผูเรียน 

 ดังนั้น  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  โดยงานทะเบียน  จึงไดจัดทําโครงการจัดทําบัตร

ประจําตัวนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อสงเสริมการจัดระบบดูแล  ควบคุม  ตรวจสอบนักเรียน นักศึกษา 

 8.2  เพื่อใชในการติดตอประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  บัตรประจําตัวนักเรียน  ปวช. 300 คน  ปวส.  200  คน 

   9.1.2  บัตรประจําตัวบุคลากร จํานวน 85 คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  บัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา ปวช. ปวส.  และบุคลากรทางการศึกษา                

ที่สวยงาม ทนทาน 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  ไดบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา ปวช., ปวส. และบุคลากรทางการศึกษาที่สวยงาม 

ทนทาน 

 10.2  ไดเครื่องในการทําบัตร นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1 เครื่อง 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ขออนุมัติโครงการ             

2. จัดทําบัตร             

3. มอบบัตรใหนักเรียน             

4. รายงานผล             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  ขออนุมัติโครงการ 

 12.2  จัดทําบัตร 

 12.3  มอบบัตรใหนักเรียน 

 12.4  รายงานผล 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ - - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - 50,000 -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 50,000 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 จํานวนบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาที่จัดทําขึ้น 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  ดี 
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1.  ชื่อโครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปวช., ปวส., วิชาชีพระยะสั้น 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานทะเบียน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 กุมภาพันธ – เมษายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

นักศึกษาไดศึกษาจนสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. และวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งจะตองใช

ความเพียร ความพยายาม  กําลังกาย  กําลังใจ  ความมุงมั่น  จนไดมาซึ่งความสําเร็จ  เพื่อใหนักเรียน 

นักศึกษา มีความประทับใจ  ความรูสึกที่ดี  และความทรงจําที่ดีตอครู  และสถาบัน  และเปนสิ่งจูงใจให

นักเรียนไดมีความพยายามที่จะศึกษาใหสัมฤทธิ์ผล  งานทะเบียนจึงไดจัดทําโครงการพิธีมอบ

ประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส., วิชาชีพระยะสั้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการสําเร็จการศึกษา 

 8.2  เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาใหความสําคัญและประโยชนของประกาศนียบัตรที่ไดรับ 

 8.3  เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูสึกที่ดีตอครู และสถาบัน 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ผูสําเร็จหลักสูตร ปวช., ปวส. เขารวมพิธี  120  คน 

   9.1.2  ผูสําเร็จการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เขารวมพิธี  150  คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. ระยะสั้น  มีความภาคภูมิใจใน

สถานศึกษา 

   9.2.2  ผูสําเร็จการศึกษา ปวช., ปวส. ระยะสั้น สามารถพัฒนาตนเองและประกอบ

อาชีพได 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่สําเร็จการศึกษา 

 10.2  นักเรียน นักศึกษามีความรูสึกที่ดีในการจัดการศึกษาของสถาบัน 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบ 

            

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

มอบหมายหนาที่ 

            

4. ดําเนินงานตามโครงการ             

5. ประเมินโครงการ             

6. รายงานผลการดําเนินโครงการ             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 12.2  แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 

 12.3  ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายหนาที่ 

 12.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

 12.5  ประเมินโครงการ 

 12.6  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 20,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 20,000 0 0 0 0  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  ดี 
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1.  ชื่อโครงการคายภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (A Camp of English for Specific Purposes)  

    รวมกับบริษัท ออนพอยท โซลูช่ัน จํากัด 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานความรวมมือ 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 16 – 17  ตุลาคม  2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ทั้งนี้ เพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองและการ

ประกอบอาชีพในอนาคต โดยเนนกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางเปนธรรมชาติกับเจาของภาษา

ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการจัดการการคาและการตลาด และเปนการสรางประสบการณใหม

ในการใชภาษาอังกฤษดวยกิจกรรมที่สนุกสนาน สงเสริมใหผูเรียนอยากรู อยากเรียน เกิดความทาทาย

และพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพ ในการแขงขันดานภาษาอังกฤษในระดับสากลได 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเฉพาะทางใหกับผูเรียน โดยเนนการฝกทักษะ

ภาษาอังกฤษอยางเปนธรรมชาติกับเจาของภาษา 

 8.2  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันดวยการใชภาษาอังกฤษเฉพาะทางในชีวิตประจําวันและ

การประกอบอาชีพในอนาคต 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 90 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสามารถพัฒนาตนเองดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และมีศักยภาพในการแขงขันระดับที่สูงขึ้น 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด มี

ทัศนคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษเฉพาะทางและมีศักยภาพเขารวมการแขงขันได 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. อนุมัติโครงการ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน             

3. ดําเนินงานโครงการ             

4. สรุปผลการดําเนินงาน             

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  อนุมัติโครงการและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

 12.2  ประชุมคณะกรรมการ 

 12.3  เชิญวิทยากรเจาของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเฉพาะทางดานการคา 

การตลาด 

 12.4  จัดกิจกรรมใหนักเรียน นักศึกษาเขารวมตลอดโครงการ 

 12.5  ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 8,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 8,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  เกณฑการประเมินอยูในระดับดี 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562: 307 
 

1.  ชื่อโครงการอัญเชิญโลและเกียรติบัตรสถานศึกษาวิชาชีพพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2560 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงเห็นความสําคัญในการสงเสริมการศึกษาของชาติ 

และทรงมีน้ําพระราชหฤทัยที่เปยมดวยพระเมตตา พระองคทรงมีพระราชปรารภกับหมอมหลวงปน  

มาลากุล  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ. 2506 ใจความวา "มีนักเรียนจํานวนมาก ซึ่งมี

ความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเลาเรียนไดผลดี รวมทั้งมีโรงเรียน ซึ่งจัดการศึกษาดี  

จนนักเรียนสอบไดผลดีมากเปนสวนรวมนักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกลาว สมควรจะไดรับ

พระราชทานรางวัล" 

ในปการศึกษา 2560 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีไดรับโลและเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษา

วิชาชีพพระราชทาน ดังนั้นทุกคนมีความเห็นพรอมกันใหมีการจัดขบวนเฉลิมฉลองและพิธีอัญเชิญโล

และเกียรติบัตร เพื่อประชาสัมพันธความดีเดนในการจัดการศึกษาใหสาธารณชนทราบ และรวมแสดง

ความยินดี ในเกียรติและศักดิ์ศรีของรางวัลพระราชทาน และสรางความภาคภูมิใจใหกับบุคลากร

นักเรียน นักศึกษา และผูเขารับการฝกอบรม 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อเปนการประชาสัมพันธรางวัลพระราชทานใหสาธารณชนไดรับทราบและรวมแสดง

ความยินดีกับสถานศึกษา 

 8.2  เพื่อใหประชาชน ชุมชน ใหการยอมรับในการจัดการศึกษาวิชาชีพมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน

จนไดรับโลและเกียรติบัตรสถานศึกษาวิชาชีพพระราชทาน 

 8.3  เพื่อสรางความภาคภูมิใจใหกับบุคลากร นักเรียน  นักศึกษา และผูเขารับการฝกอบรม

วิชาชีพ 
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9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  มีขบวนอัญเชิญโลและเกียรติบัตร 1 ขบวน ประกอบดวยรถ 1 คัน คณะ

ผูบริหาร 5 คน ครู  เจาหนาที่ จํานวน 80 คน, นักเรียนนักศึกษา จํานวน 300 คน, ผูเขารับการอบรม

วิชาชีพ จํานวน 100 คน 

   9.1.2  แขกผูมีเกียรติที่มารวมแสดงความยินดี จํานวน  100 คน  

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  มีขบวนอัญเชิญฯ ที่เปนระเบียบ เรียบรอย สวยงาม สมพระเกียรติ 

   9.2.2  ประชาชนใหรับทราบถึงผลงานความดีเดนของสถานศึกษา และรวมแสดง

ความยินดี 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอโครงการฯ อยูในระดับดี 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ขออนุมัติดําเนินโครงการ             

2. จัดทําคําสั่ง             

3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน             

4. ดําเนินงาน             

5. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดงาน 

 12.2  ประชาสัมพันธใหคณะครู เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ทุกคนทราบอยางท่ัวถึง 

 12.3  เชิญแขกมารวมงาน และจัดหาของที่ระลึก 

 12.4  จัดตกแตงสถานที่ใหสวยงาม จับผา ประดับธงตางๆ 

 12.5  ซักซอมเพ่ือเตรียมความพรอมของขบวนอัญเชิญฯ 

 12.6  จัดตกแตงรถขบวนฯ และซุมเฉลิมพระเกียรติ 

 12.7  จัดนักเรียนประจําจุดตาง ๆ ตามแผนผังขบวน 

 12.8  จัดใหมีการแสดง 
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13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 60,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 60,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบประเมินโครงการ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  ระดับ 4.41 - 5.00 หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 

  ระดับ 3.51 – 4.50 หมายถึง  เห็นดวยเปนอยางมาก 

  ระดับ 2.51 – 3.50 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

  ระดับ 1.51 – 2.50 หมายถึง  เห็นดวยนอย 

  ระดับ 1.00 - 1.50 หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่งหรือนอยท่ีสุด 
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1.  ชื่อโครงการถุงผาอุนใจ ลดใชพลาสติก 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

ปญหาการกําจัดขยะ เปนปญหาใหญกําลังสรางความวิตกไปทั่วโลก เนื่องจากกอใหเกิดมลพิษ

และการทําลายสิ่งแวดลอมเปนวงกวาง ในแตละปทั่วโลกมีขยะที่เกิดจากการผลิต การบริโภค และการ

ใชสอยในชีวิตประจําวันของมนุษยหลายลานตัน ซึ่งบางชนิดไมสามารถยอยสลายไดดวยวิธีการตาม

ธรรมชาติ ตองอาศัยกระบวนการทําลายลาง หรือการนํากลับเขาสูกระบวนการหลอมขึ้นใหม ซึ่งลวน

แลวแตสงผลกระทบตอธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศวิทยาของโลกอยางรุนแรงและตอเนื่อง

เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ป ซึ่งในประเทศไทย พบวาสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ในป พ.ศ. 

2560 มีปริมาณขยะที่ตองกําจัดกวา 27.40 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2559 คิดเปนรอยละ 1.26 

แมวาสาเหตุจะมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร และการขยายตัวของชุมชนเมือง แตเมื่อพิจารณาอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยตอคน พบวาโดยเฉลี่ยคนไทยกอใหเกิดขยะ 1.14 กิโลกรัม/คน/วัน ทั้งนี้ แมภาครัฐ

และเอกชน จะรวมมือกันผลักดัน รณรงค และแกไขปญหาขยะอยางจริงจัง แตก็ยังไมสามารถลดปญหา

ไดอยางถูกตอง กอใหเกิดผลกระทบตอประเทศในวงกวาง และขยายตัวลงสูทุกพื้นที่ในประเทศมากขึ้น

ทุกขณะ 

 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มี

นโยบายและเปาหมายในการสนับสนุนการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีในสถานศึกษา จึงมีแนวคิดในการจัดทํา

โครงการถุงผาอุนใจ ลดใชพลาสติกขึ้น เพื่อรณรงคและสรางความตระหนักใหกับบุคลากรในสถานศึกษา 

ใหหันมาใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก และเปนแบบอยางใหกับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร

ภายนอก 
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8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อรณรงคและเปนตนแบบในการใชถุงผา แทนการใชถุงพลาสติกจากบุคลากรในวิทยาลัย

สารพัดชางอุดรธานี 

 8.2  เพื่อสนับสนุนใหเกิดการตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการสรางขยะที่สงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม 

 8.3  เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก ในการลดใชพลาสติก 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 90 ใชถุงผาแทน

ถุงพลาสติก 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของปญหา

สภาวะโลกรอนและการสรางขยะมลพิษไดเปนอยางดี 

   9.2.2  ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถเปนตนแบบในการณรงค

การอนุรักษสิ่งแวดลอมดวยการใชถุงผาแทนถุงพลาสติกแกนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอกได 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในภาพรวม

อยูในระดับมาก 

 10.2  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีมีการรณรงคสงเสริมการลดใชขยะพลาสติกอยางจริงจังและ

สามารถเปนตนแบบไดเปนอยางด ี

 10.3  ถุงผาจากการตัดเย็บของนักศึกษา จํานวน 300 ใบ 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการเพื่อขอรับ

งบประมาณ 

            

2. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             

3. ประชุมคณะกรรมการ             

4. ประชาสัมพันธกิจกรรม             

5. ดําเนินการจัดกิจกรรม             

6. ประเมินผลกิจกรรม             

7. สรุปและนําเสนอผลกิจกรรม             
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12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  กิจกรรมชี้แจงและสรางความเขาใจในภัยโลกรอนและปญหามลพิษจากขยะใหกับนักเรียน 

นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานีผานกิจกรรมหนาเสาธง 

 12.2  กิจกรรมแจกถุงผาใหกับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใชแทนถุงพลาสติก และ

เปนตนแบบที่ดีใหกับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 20,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 20,000 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 ถุงผาจากการตัดเย็บ 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  อยูระดับดี 
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1.  ชื่อโครงการฝกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ "Education to Employment Vocational 

Boot Camp" (E to E) ครั้งท่ี 4 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2561 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 1 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางโอกาสใหประชาชน

ทุกกลุมไดมีโอกาสเขาถึงองคความรูไดอยางเทาเทียมกัน พัฒนาองคความรูในการดําเนินชีวิตอยาง

ตอเนื่อง โดยกําหนดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหแกนักเรียน นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 3 รวมถึงผูสําเร็จการศึกษาที่ยังไมมี

งานทํา ใหมีทักษะและมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            

จึงใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดําเนินงาน โครงการฝกอบรมระยะสั้น

ฐานสมรรถนะ "Education to Employment Vocational Boot Camp" (E to E) ครั้งที่ 4 ระหวาง

วันที่ 1 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2561 เพื่อใหมีความสามารถทางดานทักษะอาชีพ เพิ่มโอกาสการมีงาน

ทํามากขึ้น ยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะของประเทศใหสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการ และตลาดแรงงาน 

 ในการนี้วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  ไดถูกรับการคัดเลือกใหดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ในรายวิชา บุคลิกภาพสําหรับงานบริการ (Grooming for Hospitality) 

จํานวน 1 หองเรียน รวมกับโรงเรียนสงเสริมอาชีพสุรนารี (สุรนารีบริบาล) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน จึงไดรับมอบหมายใหดําเนินงานโครงการดังกลาว ใหเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนากําลังคนสูการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 

 8.2  เพื่อยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางอาชีวะของประเทศใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน 

 8.3  เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนเพื่อเขาสูอาชีพความตองการ

ของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 
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9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จํานวน 20 คน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  นักเรียน นักศึกษาและประชาชนใหมีทักษะและมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

เพื่อเขาสูอาชีพความตองการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ใหมีทักษะและมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม

ศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

 10.2  นักเรียน นักศึกษาและประชาชน สามารถสรางองคความรู มีทักษะพัฒนาอาชีพอยาง

ยั่งยืนตามความตองการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 

11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. เสนอโครงการ             

2. แตงตั้งคณะกรรมการ             

3. ประชุมวางแผนกับวิทยากรภายใน

และวิทยากรภายนอก 

            

4. จัดซื้อวัสดุในการดําเนินโครงการ             

5. จัดฝกอบรมดําเนินงาน             

6. ติดตาม ประเมินผล             

7. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน             

8. เผยแพรผลงานทางเว็บไซต             

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  เสนอโครงการ 

 12.2  แตงตั้งคณะกรรมการ 

 12.3  ประชุมวางแผนกับวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอก 

 12.4  จัดซื้อวัสดุในการดําเนินโครงการ 

 12.5  จัดฝกอบรมดําเนินงาน 

 12.6  ติดตาม ประเมินผล 

 12.7  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 12.8  เผยแพรผลงานทางเว็บไซต 
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13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนา

ผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - - งปม.

โครงการ

48,000 
2. ใชสอย - - - - - 

3. วัสด ุ - - - - - 

4. ครุภัณฑ - - - - - 

5. เงินอุดหนุน - - - - - 

6. รายจายอื่น - - - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น 0 0 0 0 0  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  อยูระดับดี 
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1.  ชื่อโครงการการอบรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นายหรรษา  เสริฐผล 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม – ธันวาคม 2561 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัส เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 4 

ธันวาคม 2540 ความวา “...สิ่งสําคัญคือเราพออยูพอกิน อุมชูตัวเราไดใหมีความพอเพียงแกตัวเอง 

พึ่งตนเองได หมายความวาใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางไมเดือนรอน มีความเปนอยูอยางประมาณตน          

มีกินมีใชตามอัตภาพ แลวที่เหลือจึงจะขายเปนรายไดตอไป...” 

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงสืบสานพระราชปณิธานในเรื่องนี้ โดยรับพระ

ราชเสาวนียจาก สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชะนีนาถ เมื่อครั้งที่ประทับ ณ เขื่อนสิรินธร อ.โขงเจียม 

จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2541 มาดําเนินการจัดตั้ง “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน" ขึน้อยางไมเปนทางการ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากศูนย

อํานวยการประสานงานเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ปาดงนาทามอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                   

จ.อุบลราชธานี เปนผูถายทอดความรู และเทคนิควิธีการนําจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ (EM) มาใช

ทางดานการเกษตร การเลี้ยง สัตวน้ํา และปศุสัตว ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ กฟผ. ยังไดนําเรื่องการ

รักษาสิ่งแวดลอมมาดําเนินการดวย ตอมาไดมีการจัดอบรมใหแกผูปฏิบัติงาน กฟผ. ทั้งในสวนกลางและ

สวนภูมิภาค ที่กระจายอยูทั่วประเทศ และยังขยายผลไปยังหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ วัด 

โรงเรียน และชุมชนตาง ๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นตอไป ดวยความมุงมั่นที่จะสรางสรรคประโยชน

ใหกับสังคมโดยรวม และในป พ.ศ. 2546 กฟผ. จึงไดจัดตั้งโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

เพื่อสนับสนุนใหมีการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีการดําเนินงานเพื่อสังคม ดวยการ

เสริมสรางความรู ความเขาใจในการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหวางธรรมชาติและการดํารงชีวิตของมนุษย 

รูจักนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมาพัฒนาเพื่อใชเลี้ยงปาก เลี้ยงทอง โดยเนนเรื่องปลอดสารพิษเปน

หลักสําคัญ และไมกอหนี้สิน ผสมผสานกับการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คํานึงถึงการรักษา

และฟนฟูสิ่งแวดลอม ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนใหทายที่สุด กฟผ. รวมกับ

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี ไดดําเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยนอมนําแนว

พระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม 
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สรางความรู ความเขาใจในการเก้ือกูลซี่งกันและกันระหวางธรรมชาติ และการดํารงชีวิตของมนุษย โดย

มุงเนนการนําจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ (EM) มาใชแทนสารเคมีในการดําเนินงาน 4 กิจกรรม ไดแก 

การเกษตร การประมง การปศุสัตว และการจัดการสิ่งแวดลอม ดวยการถายทอดองคความรูใหแกชุมชน 

เพื่อใหเกิดการพึ่งพาตนเองและลดคาใชจาย สงผลใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อเปนแหลงเรียนรูและเผยแพรตัวอยางดานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและสงเสริม

การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีววิถีของชุมชนใหมีความอยูดี กินดี และพ่ึงตนเองไดตลอดไป 

 8.2  เพื่อสรางสัมพันธอันดีกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ผูนําทองถิ่น ครู นักศึกษา เยาวชน และ

ชุมชน 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  ผูนําทองถิ่น ชุมชน ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา 

จํานวน 80 คน ไดรับความรูดานชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของปญหา

สภาวะโลกรอนและการสรางขยะมลพิษไดเปนอยางดี 

   9.2.2  ผูนําทองถ่ิน ชุมชน ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาไดรับ

ความรูดานชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน มีความอยูดี กินดี และพ่ึงตนเองไดตลอดไป 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  ผูนําทองถิ่น ชุมชน ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา มีความพอใจ 

ภูมิใจ มีความอยูดี กินดี และพึ่งตนเองไดตลอดไป 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ขออนุมัติดําเนินงานตาม

โครงการ 

            

2. สํารวจความตองการในการเขา

รับการอบรม (ภายในสถานศึกษา) 

            

3. ติดตอประสานงานวิทยากร

ผูบริหาร บุคลากรและสถานที่

ดําเนินการ 

            

4. จัดอบรมใหความรูตามความ

ตองการที่ไดจากการสํารวจ 

(ภายในสถานศึกษา) 

            

5. รายงานผลและสรุปผล             

6. นําผลการประเมินมาใชเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนา 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  สํานักงานอุดรธานี อปอ. กฟผ. รวมกับวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี ดําเนินการจัดอบรม

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใหผูนําทองถิ่น ชุมชน ผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา จํานวน 80 คน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย - - - - -  

3. วัสด ุ 2,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,000 0 0 0 0  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  พึงพอใจมาก 
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1.  ชื่อโครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และครอบครัวสัมพันธ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานบุคลากร 

3.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

4.  สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป ใหชัดเจน) 

 ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 

6.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการใหม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  โครงการตามนโยบาย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 เพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล และเปนการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวไทย ซึ่ง

ยังตองมีการอนุรักษไวใหอนุชนรุนหลังไดยึดถือเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต อีกทั้งยังเปนการ

เผยแพรภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัย ใหเปนที่ประจักษแกชุมชนและสังคมในการอนุรักษวัฒนธรรมของ

ชาติตอไปในอนาคต จึงไดจัดทําโครงการสืบสานวัฒนธรรมขึ้น 

8.  วัตถุประสงค 

 8.1  เพื่อความเปนสิริมงคล ความสามัคคีสมานฉันท ของบุคลากรทุกคน 

 8.2  เพื่อรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี 

 8.3  เปนเปนขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 

9.  เปาหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

   9.1.1  บุคลากรของวิทยาลัยเขารวมโครงการ รอยละ 90 

 9.2  เชิงคุณภาพ 

   9.2.1  บุคลากรทุกฝายรวมแรงรวมใจในการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี อันดีงามของไทย 

10.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี มีภาพลักษณที่ดีในการสงเสริมทํานุบํารุงและอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมเปนแบบอยางที่ดีงามแกชุมชนในทองถิ่น 
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11.  ปฏิทินงาน/โครงการ 

รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ขออนุมัติดําเนินงานตาม

โครงการ 

            

2. ติดตอประสานงานและเชิญแขก

ผูมีเกียรติ 

            

3. จัดกิจกรรมวันครอบครัวสัมพันธ             

4. จัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผูบริหาร

และผูมีเกียรติจากชุมชน 

            

5. รายงานผลและสรุปผล             

6. นําผลการประเมินมาใชเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนา 

            

 

12.  กิจกรรมโครงการ (กําหนดการ วาทําอะไร) 

   12.1  จัดกิจกรรมวันครอบครัวสัมพันธ (วันขึ้นปใหม) ในเดือนมกราคม 2562 (ใชเงินจํานวน 

30,000 บาท) 

 12.2  จัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผูบริหารและผูมีเกียรติจากชุมชน ในเดือนเมษายน 2562 (ใชเงิน 

จํานวน 10,000) 

 

13.  งบประมาณ 

คาใชจายโครงการ 

หมวดรายจาย 

แหลงของเงิน/จํานวนเงิน 
หมาย

เหตุ ระยะสั้น ปวช. ปวส. เงินรายได 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1. ตอบแทน - - - - -  

2. ใชสอย 10,000 - - - -  

3. วัสด ุ 30,000 - - - -  

4. ครุภัณฑ - - - - -  

5. เงินอุดหนุน - - - - -  

6. รายจายอื่น - - - - -  

รวมเงินทั้งสิ้น 40,000 0 0 0 0  
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14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   14.1  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  14.1.1 แบบสอบถาม 

   14.2  เกณฑการประเมินอยูในระดับ 

  14.2.1  พึงพอใจมาก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 



























ราคา

ตอหนวย

1 ชุดปฏิบัติการเทคนิคพ้ืนฐานพรอมโปรแกรม 1 ชุด 2,479,000 2,479,000

ออกแบบ Intelligent machining

2,479,000รวม
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3.6  สรุปรายละเอียดงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

ผลผลิตผูรับบริการการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน

3.6.1  รายละเอียดงบลงทุน  คาครุภัณฑ

ลําดับ รายการ จํานวน รวมเงิน หมายเหตุ



ราคา

ตอหนวย

โครงการพัฒนาระบบพัสดุตาม พรบ.พัสดุ 2560

1 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 2 เครื่อง 5,000 10,000

(Ink Tank Printer)

2 เครื่องพิมพเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา 1 เครื่อง 10,000 10,000

ชนิด Network แบบท่ี 1 (27 หนา/นาที)

20,000

โครงการจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร

3 เครื่องปริ้นบัตร PVC 1 เครื่อง 25,600 25,600

4 กลองดิจิทัล 1 ตัว 24,400 24,400

50,000

โครงการจัดหาครุภัณฑตู RACK SERVER

5 ตู RACK SERVER 1 ตู 30,000 30,000

30,000

โครงการจัดระเบียบหองปฏิบัติหัตถเวขกรรมไทย

6 ตูล็อกเกอรเหล็ก 18 ชอง 1 หลัง 20,000 20,000

20,000

โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลท่ัวไป 10 ชุด 16,000 160,000

8 โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี 10 ชุด 2,500 25,000

185,000

305,000

จํานวน รวมเงิน หมายเหตุ
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3.6.2  รายละเอียดงบลงทุน  คาครุภัณฑ

ขอซ้ือดวยเงินรายได

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี

(ซ้ือครุภัณฑตามโครงการ)

รวมท้ังส้ิน

ลําดับ รายการ



ราคา

ตอหนวย

แผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย

1 ตูเก็บอุปกรณ 2 บาน 1 หลัง 5,000 5,000

2 จักรเย็บผากระเปาหิ้วไฟฟา 3 ตัว 7,000 21,000

3 หุนสักหลาดลองตัว 3 ตัว 1,500 4,500

4 กระจกเงา ขนาด 90 ซม. x 180 ซม. 2 บาน 1,500 3,000

33,500

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

5 ตูเก็บเอกสารประตูบานเลื่อนกระจก 2 หลัง 5,500 11,000

6 เครื่องเขาเลมสันหวง 1 เครื่อง 4,500 4,500

7 ลําโพงลอลากเคลื่อนท่ี 1 ตัว 6,500 6,500

22,000

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

8 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาด 2 บาน 1 หลัง 3,750 3,750

9 ตูเหล็กเก็บเอกสาร 7 ลิ้นชัก OA-007 1 หลัง 1,750 1,750

5,500

งานการบัญชี

10 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาด 2 บาน 1 หลัง 3,750 3,750

3,750

งานวัดผลและประเมินผล

11 ตูเหล็กบานเปดทึบ 1 หลัง 4,800 4,800

4,800

งานวางแผนและงบประมาณ

12 ตูเก็บเอกสารประตูบานเลื่อนกระจก 2 หลัง 5,500 11,000

11,000

80,550รวมท้ังส้ิน
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ลําดับ รายการ จํานวน รวมเงิน หมายเหตุ

3.6.2  รายละเอียดงบลงทุน  คาครุภัณฑ

ขอซ้ือดวยเงินรายได

วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี

(ซ้ือครุภัณฑพัฒนาแผนก/งาน)



ราคา

ตอหนวย

1 อาคารแฟลต 14 หนวย 4 ชั้น 1 หลัง 12,555,900 12,555,900

12,555,900รวม

ลําดับ รายการ จํานวน รวมเงิน หมายเหตุ
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3.6  สรุปรายละเอียดงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.6.3  รายละเอียดงบลงทุน  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง

แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

ผลผลิตผูรับบริการการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน







 

คณะผูจัดทํา 

 

 

 
 

 

         1.  นายธีรภัทร   ไชยสัตย ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

 2.  นายวิชิต  ธรรมฤทธ์ิ รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  นางวิมล  แถมเงิน หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

 4.  นางพัชรี  ลีปรีชานนท ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

 5.  นางภัทรภรณ อิงสุรารักษ เจาหนาที่งานวางแผนและงบประมาณ 

 

******************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ ถ.อำ�เภอ ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี ๔๑๐๐๐ 
โทร. ๐๔๒-๒๒๑๑๗๐  โทรส�ร. ๐๔๒-๒๔๑๙๑๑ 

e-mail : udonthani08@vec.mail.go.th
web site : www.uptech.ac.th
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