


คํานํา 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี

นี้  เปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  โดยมีความสอดคลอง
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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสามารถควบคุมการใชจายเงิน  ในการบริหารงาน  และ

การจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
 

  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  โดยไดระดมความคิดเห็นจากผู มีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา  ซ่ึงมุงเนนใหการใชเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ประโยชน  

ประหยัด  และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  ท้ังนี้แผนปฏิบัติราชการเลมนี้  ยังถือเปนเครื่องมือ

ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาอีกทางหนึ่งดวย   
 

ทายนี้ หากแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลมนี้  มีสวนหนึ่ง

สวนใดขาดตกบกพรอง  ผูจัดทําและรวบรวมแผนปฏิบัติราชการประจําปฉบับนี้  ขอนอมรับแกไข และ            

ขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 

 

 

           งานวางแผนและงบประมาณ 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 
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แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 1   
 

ส่วนท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 
  วิสัยทัศน ์ 
   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ            
และได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตาม

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 
  พันธกิจ  
   1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ                           
และได้มาตรฐานมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
   2.  ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสู่สากล 
   3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเน่ือง เสมอภาค และเป็นธรรม 
   4.  เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี

ของประเทศ 
   5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
   6.  วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
   7.   ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศกัยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้า            
ในวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 2   
 

 
1.2  ยุทธศาสตร์การอาชวีศึกษา 

 
 ยุทธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   1.1  ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.2  ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   1.3  ผู้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
   2.1  กําลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา

ประเทศ 
   2.2  การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ

ทาง 
   2.3  การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
   3.1  กําลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย 4.0 
   3.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากําลังคนด้าน

อาชีวศึกษา 
   3.3  หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการ

พัฒนาประเทศ 
   3.4  การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกําลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
   4.1  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุก

ระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
   4.2  ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวาง

แผนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.1  ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
   5.2  ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   5.3  การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
   6.1  ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
   6.2  นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับการพัฒนาประเทศ 
   6.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
   6.4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 4   
 

1.3  นโยบาย และจดุเน้นการปฏบิัตริาชการ  
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ปรัชญาการบริหาร 
 “อาชีวศึกษายกกําลังสอง สรา้งคุณภาพ นําปริมาณ” 
 
หลักการ 
 1. มุ่งขับเคลื่อนอาชีวศึกษาตามกรอบนโยบาย 3 ป. ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ 

 ปลดล็อก  : หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค 
 ปรับเปลี่ยน : หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มคีวามทันสมัย 
 เปิดกว้าง  : ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน                         

โดยผู้ที่มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 2. พัฒนาคณุภาพอาชีวศึกษายกกําลังสอง ภายใต้ 5 กรอบ คือ 
   1. สร้าง “อาชีพใหม่” ให้กับประชาชน 
   2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนสายอาชีพเพ่ิมขึ้นในทุกภูมิภาคด้วย “ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ” 
   3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น Excellence Center 
   4. พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
   5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน 
 3. จัดการอาชวีศึกษาเพื่อการมีงานทํา 100% 
 4. ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามหลักการด้วย “วงจรอาชีวศึกษาคณุภาพ (Vocational 
Quality Cycle)” 
 
นโยบายและจุดเนน้ 
 1. อาชีวศึกษายกกําลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System : TVE2S) 
 พัฒนาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศและความเช่ียวชาญเฉพาะ 
 ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
 ยกระดับความร่วมมือและเพ่ิมบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น 
 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
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 2. พัฒนาคณุภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 จัดต้ังและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝกึอบรมอาชีพระยะสั้นสําหรับประชาชน” ในสถานศึกษา 
 พัฒนาและยกระดับ “ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ” และโครงการทวิศึกษา 
 พัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellence Center)” โดยความร่วมมือกับภาค

เกชนและสถานประกอบการช้ันนํา 
 ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนในทุกมิติ (ครู ผูเ้รียน และการบริหารจัดการ) 

 3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศกึษายกกําลังสอง 
 ปลดล็อคเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษา และการบรหิาร

จัดการ 
 ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเน้ือหาการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษา

ยกกําลังสอง และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
 ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และนําระบบดิจิทัลมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินงาน 
 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) นําองค์กรด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกกําลัง

สอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” 
 เปิดกว้างการสรรหาครูและผู้เช่ียวชาญท่ีมีศักยภาพจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้ตอบโจทย์การผลิต

และพัฒนากําลังคนสายอาชีพ 
 เปิดกว้างการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาของภาคเอกชน 
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1.4  กรอบแนวทางการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 

  กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้าน

การศึกษาที่จะดําเนินการ 6 ด้าน คือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เป้าหมายที่ 1 : คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   เป้าหมายที่ 2 : คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่

พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   เป้าหมายที่ 3 : คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต

รูปแบบใหม่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เป้าหมายที่ 1 : กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ

ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   เป้าหมายที่ 2 : สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ

และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
   เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมายที่ 1 : ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ

คุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
   เป้าหมายที่ 2 : คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
   เป้าหมายที่ 3 : สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรอย่างมีคณุภาพและมาตรฐาน 
   เป้าหมายที่ 4 : แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ 
   เป้าหมายที่ 5 : ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
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   เป้าหมายที่ 6 : ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับ

สากล 
   เป้าหมายที่ 7 : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม

มาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   เป้าหมายที่ 1 : ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพ 
   เป้าหมายท่ี 2 : การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สําหรับคน

ทุกช่วงวัย 
   เป้าหมายที่ 3 : ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมายที่ 1 : คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนํา

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   เป้าหมายท่ี 2 : หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   เป้าหมายท่ี 3 : การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
     เป้าหมายที่ 1 : โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
   เป้าหมายที่ 2 : ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   เป้าหมายที่ 3 : ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
   เป้าหมายที่ 4 : กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ

ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกําลังแรงงานของประเทศ 
   เป้าหมายที่ 5 : ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความ
เป็นธรรม สร้างขวัญกําลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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ส่วนท่ี 2 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

2.1  ประวตั ิ ความเป็นมา  และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
วิทยาลัยสารพัดชา่งอุดรธานี 

 
 ประวัติ  ความเป็นมาของวิทยาลัย 
  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีต้ังอยู่เลขที่ 137 ถนนอําเภอ ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองจังหวัด

อุดรธานี  ดําเนินการก่อสร้างคร้ังแรกด้วยเงินงบประมาณ ปี 2511  ซึ่งเป็นโรงเรียนสารพัดช่างแห่งแรก

ที่จัดต้ังขึ้นในส่วนภูมิภาค เปิดทําการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2512  
ผลิตนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นไปแล้ว 127 รุ่น หลักสูตร ปชม.12 รุ่น หลักสูตร กพต. 3 รุ่นสอนวิชา

อุตสาหกรรมศิลป์ ปกศ.สูง 2 รุ่น สอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ปริญญาตรี 1 รุ่น หลักสูตรช่างฝีมือเร่งรัด 9 
รุ่น หลักสูตรช่างฝีมือทดแทนประเภทช่างก่อสร้าง 3 รุ่นอบรมหมู่ทหารพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย–ลาว 
10 รุ่น บนเน้ือที่ประมาณ 20 ไร่  96 ตารางวา  ซึ่งเดิมเป็นที่ดินของวิทยาลัยครูอุดรธานี   
  ในปีการศึกษา 2528 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น  ประเภทโรงเรียนสารพัดช่าง

และศูนย์ฝึกวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษา และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534  กระทรวงศึกษาธิการ ได้
ประกาศปรับปรุงโรงเรียนสารพัดช่างเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างมาจวบจนปัจจุบัน 
  ในปีการศึกษา 2551 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา

วิชาชีพขนาดใหญ่  และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัล

พระราชทาน   
  ในปีการศึกษา 2555 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา

วิชาชีพขนาดใหญ่  และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัล

พระราชทาน   
  ในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักศึกษา

รางวัลพระราชทาน   
  ในปีการศึกษา 2560 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา

วิชาชีพขนาดใหญ่     
  ปัจจุบัน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เปิดทําการสอนเพ่ือผลิตนักเรียน  นักศึกษา และฝึกอบรม

วิชาชีพหลักสตูรพิเศษ ตามโครงการต่าง ๆ 
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 ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
 

 
 

  ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 
  ชื่อภาษาอังกฤษ Udonthani  Polytechnic  Collece 
  ที่ต้ังสถานศึกษา 137 ถนนอําเภอ ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
  โทรศัพท์   โทร.  042-221170 
  โทรสาร   โทร.  042-241911 
  เว็บไซต์   www.uptech.ac.th 
  อีเมล์    udonthani08@vec.mail.go.th 
  เนื้อที่ของสถานศึกษา 20 ไร่   - งาน   96 วา   
  มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น  12  หลัง   มีห้องทั้งสิ้น  101  ห้อง  ได้แก่ 
   1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ช้ัน  จํานวน 1 หลัง  8 ห้อง 
   2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ช้ัน จํานวน 1 หลัง   8  ห้อง 
   3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน จํานวน 1 หลัง 12  ห้อง 
   4. อาคารพัสดุกลาง จํานวน 1 หลัง  1  ห้อง 
   5. อาคารหอประชุมโรงอาหาร  จํานวน 1 หลัง  1  ห้อง 
   6. โรงฝึกงาน จํานวน 4 หลัง  8  ห้อง 
   7. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน จํานวน 1 หลัง  20  ห้อง 
   8. อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง  14  ห้อง  
   9. ศูนย์วิทยบริการ จํานวน 1 หลัง  5  ห้อง  
   10. อาคารอํานวยการ จํานวน 1 หลัง  9  ห้อง 
   11. อาคารอเนกประสงค์ (โดม) จํานวน 1 หลัง  1  ห้อง 
   12. อาคารแฟลต จํานวน 1 หลัง  14  ห้อง 
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  สีประจําวิทยาลัย 
   สีแดง      หมายถึง   ความแข็งแกร่ง  กล้าหาญ  เสียสละ 
   สีเหลือง   หมายถึง   ความสุข สนุกสนาน  ความยินดี  มีชัยชนะ มั่นคง  ปลอดภัย 
 
  ต้นไม้ 
   ต้นไทร    หมายถึง  ความร่มเย็น  คุ้มครองป้องภัย  เป็นปึกแผ่นมั่นคงถาวร  และเจริญงอก

งามตลอดไป 
 
  เพลงมาร์ชสถานศึกษา 
   สารพัดช่าง  อุดรธานี  เป็นหลักเป็นศรี  ของการศึกษา แหล่งรวมแหล่งหลอม 
   สรรพวิชา  ก่อภูมิปัญญา  สัมมาอาชีโว  สารพัดช่าง  อุดรธานี  อาชีพมากมี  น้องพ่ีสุขโข   
   ร่วมสร้างร่วมสรรค์  นับวันเติบโต  ดุจด่ังร่มโพธ์ิ  อาชีวศึกษา  ทําเป็น  ประกอบอาชีพได้   
   น่ีคือ  หัวใจของการพัฒนา  ศีลธรรม  เลิศล้ําจนทั่วหน้า  เรายึดมั่นศรัทธา  ประชาธิปไตย    
   สารพัดช่าง  อุดรธานี   ผลิตช่างมือดี  ให้มีต่อไป  อุตสาหกรรมพาณิชย์  ร่วมกิจสดใส   
   คหกรรมร่วมใจ    คู่ไทยยืนยง 
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2.2  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ 
 
 ปรัชญา 
  “ทําเป็น   ประกอบอาชีพได้”  (CAN DO CAN GET A JOB) 
 

   ทําเป็น (CAN DO) หมายถึง การนําความรู้หลักการทฤษฎี  และการฝึกปฏิบัติตามสมรรถนะ

ทางอาชีพอย่างลึกซึ้ง (Solid Knowledge) มาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

เป็นมาตรฐาน (Solid  Practical)  และก้าวทันเทคโนโลยีมีการฝึกฝนจนเกิดทักษะ  ความชํานาญ มี
ความขยันอดทน  มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน 
   ประกอบอาชีพได้  (CAN GET A JOB)หมายถึง การปฏิบัติงานในอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
ได้รับความเช่ือถือ ตอบสนองความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ (Demand Driven) /นายจ้างในระดับสูง 
สามารถแข่งขันได้ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติงานจนเป็นอาชีพได้  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
มุ่งมั่นผลสัมฤทธ์ิของงานจนเกิดคุณลักษณะเช่นเดียวกับผู้ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพได้ 
 

 วิสัยทัศน์   
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  เป็นสถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีพ             
ได้มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา สนองความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน และ
สามารถประกอบอาชีพอิสระได้   
 

 พันธกิจ  
 1.  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน และการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 2.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐาน 
 3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย 
 4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และ
ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 5.  พัฒนาและส่งเสริมในการบ่มเพาะผู้เรียนด้านธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
  

 อัตลักษณ์ 
  “ทักษะเด่น  เน้นประกอบอาชีพ” 
 

 เอกลักษณ์ 
  “แหล่งเรียนรู้  ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  และสร้างงานสร้างอาชีพ” 
 

 คุณธรรมอัตลักษณ์ 
  “สัมมาคารวะดี  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้” 
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2.3  จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา  และความโดดเดน่ 
 
 จุดเนน้ในการพัฒนาของสถานศึกษา 
  1.  ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา  และฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  2.  การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และระบบทวิศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
  3.  ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
 
 ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
  1.  ในปีการศึกษา 2551 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา

วิชาชีพขนาดใหญ่  และนักศกึษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัล

พระราชทาน   
  2.  ในปีการศึกษา 2555 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา

วิชาชีพขนาดใหญ่  และนักศกึษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัล

พระราชทาน   
  3.  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาและสถานประกอบการที่ร่วม

จัดระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว 
  4.  ปีการศึกษา 2556  นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะ

วิชาชีพ ประเภท ทักษะเคร่ืองยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ระดับชาติ  
  5.  นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวด

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
  6.  ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาแผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ

ทอง การแข่งขันทักษะการออกแบบทรงผมทรงสุภาพบุรุษ ในการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับชาติ 
  7.  ปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  ได้รับโล่จากสํานักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา  เป็นสถานศึกษาที่เพ่ิมผู้เรียนด้าน “ทวิศึกษา” มากเป็นอันดับสาม 
  8.  ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักศึกษา

รางวัลพระราชทาน   
  9.  ปีการศึกษา  2559 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
สมาชิกดีเด่นระดับชาติ โครงการภายใต้การนิเทศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สถานศึกษาขนาด

เล็ก 
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  10. ปีการศึกษา  2559 นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม  
การเกล้าผมเจ้าสาวทรงตํ่า ระดับชาติ 
  11. ปีการศึกษา  2559  ผลงานส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 “คีมทุบกระเทียม” (press-
press) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ 
  12.  ปีการศึกษา  2559  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การประกวดสถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยี

เฉพาะทางอาชีวศึกษา 
  13.  ปีการศึกษา  2560  ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขอนามัยดี”  ดีเด่น  จากกอง
ความปลอดภัยแรงงาน  และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
  14.  ปีการศึกษา  2560  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญเงิน “การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest)” 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

พ้ืนฐาน ระดับชาติ 
  15.  ปีการศึกษา  2560  ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา

วิชาชีพขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3  
  16.  ปีการศึกษา  2561  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 ชนิดกีฬา เปตอง ประเภท คู่ผสม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวง

เกมส์” 
  17.  ปีการศึกษา  2561  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
  18.  ปีการศึกษา  2561  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา เน่ืองในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
  19.  ปีการศึกษา  2561  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ

ภาษาอังกฤษ EchoVE Contest  ระดับประเทศ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ

ก้าวสู่อาชีพ (EchoVE)  
  20.  การจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  21.  สนองตอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการร่วมดําเนินงานตามโครงการลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 
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2.4  กลยุทธ์  และมาตรการของสถานศึกษา 
 

 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  กําหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังน้ี 
  พันธกิจที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน และการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ

ระดับ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องตลาดแรงงาน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  พันธกิจที่ 2 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร 
  พันธกิจที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย 
   กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการสถานศึกษาเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ดําเนินงานตามนโยบายของตันสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์สถานศึกษา 
  พันธกิจที่ 4 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน และฝึกอบรมอาชีพเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  
   กลยุทธ์ที่ 1 ขยายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ทุกภาคส่วน 
   กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ 
  พันธกิจที่ 5 : พัฒนาและส่งเสริมในการบ่มเพาะผู้เรียนด้านธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ 
   กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
 
 
 
 
 
 





ข้าราชการ  รวม   34   คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง

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

1 นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ป.โท ผู้อํานวยการ - -

2 นายสน่ัน มูลสาร ป.โท รองผู้อํานวยการ - -

3 นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ป.โท รองผู้อํานวยการ - -

4 นายอุดม อินต๊ะวัย ป.โท รองผู้อํานวยการ - -

5 นางนวลนภา ริมโพธิ์เงิน ป.โท ครู คอมพิวเตอร์ งานประกันคุณภาพฯ

6 นางพัชรี ลีปรีชานนท์ ป.ตรี ครู คอมพิวเตอร์ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

7 นายวิสาขะ เรืองปัญญา ป.โท ครู เขียนแบบโฆษณา งานแนะแนวฯ

8 นายทวีศักดิ์ ทานน ป.ตรี ครู อิเล็กทรอนิกส์ งานปกครอง

9 นางวารุณี สมศรีโย ป.ตรี ครู ตัดเสื้อสตรี งานบริหารงานท่ัวไป

10 นางวราภรณ์ ประทุมโฉม ป.โท ครู ตัดเสื้อสตรี งานสวัสดิการนักเรียนฯ

11 นายวุฒิชัย ศรีสุวอ ป.ตรี ครู ช่างกลโรงงาน งานปกครอง

12 นายสมนึก อุ่นแก้ว ป.โท ครู ดนตรี งานทะเบียน

13 นางสุวารี ติยารัชกุล ป.ตรี ครู บัญชี งานครูท่ีปรึกษา

14 นายอนนท์ บุญช่วยเหลือ ป.ตรี ครู เครื่องหนัง งานแนะแนวฯ

15 นายเชิดศักดิ์ คําสุนันท์ ป.ตรี ครู ช่างยนต์ งานวัดผลฯ

16 นายสันทนา สงครินทร์ ป.โท ครู อิเล็กทรอนิกส์ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

17 นายบุญสนอง สีมืด ป.โท ครู เช่ือมโลหะ งานวิจัยฯ

18 นายอุดม อ้ีงพรหมบัณฑิต ป.ตรี ครู ไฟฟ้า งานครูท่ีปรึกษา

19 นายอภิสิทธ์ิ โรมเมือง ป.โท ครู คอมพิวเตอร์ งานประชาสัมพันธ์

20 นายกฤษฎา เสนาเจริญ ป.ตรี ครู เช่ือมโลหะ งานพัสดุ

21 นายโกวิทย์ เหล่าโยธี ป.โท ครู อิเล็กทรอนิกส์ งานสื่อการเรียนการสอน

22 นายพิสิฐ โฮ่ลิ่ม ป.ตรี ครู เช่ือมโลหะ งานปกครอง

23 นายจีระเดช สิงคลีประภา ป.โท ครู ไฟฟ้า งานแนะแนวฯ

24 นายพรชัย ศรีนาค ป.โท ครู ช่างยนต์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

25 นางเกษร ครองยุทธ ป.โท ครู บัญชี งานการบัญชี

26 นางสาวอภิญญา บัวคําโคตร ป.โท ครู ภาษาอังกฤษ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด จําแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี

2.5  ข้อมูลบุคลากร



(ต่อ)
วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง

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

27 นายหรรษา เสริฐผล ป.ตรี ครู เช่ือมโลหะ งานอาคารสถานท่ี

28 นางสาวนัฎพร สรรพอาษา ป.ตรี ครู อาหารและขนม งานบุคลากร

29 นางสาวพัชรี บุญมี ป.ตรี ครู เทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาหลักสูตรฯ

30 นางพิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา ป.โท ครู ผ้าและเครื่องแต่งกาย งานความร่วมมือ

31 นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์ ป.ตรี ครู อิเล็กทรอนิกส์ งานศูนยข้์อมูลฯ

32 นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย ป.โท ครู ไฟฟ้า งานโครงการพิเศษฯ

33 นางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ ป.โท ครู บัญชี งานการเงิน

34 นางวิไลลักษณ์ สิงห์ป้ัน ป.ตรี - - งานพัฒนาหลักสูตรฯ

ลูกจ้างประจํา  รวม   3   คน (ทําหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)
วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง

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

1 นายสมศักดิ์ อรุณในเมือง ป.6 - - พนักงานขับรถยนต์

2 นายสมพิศ โคกโพธ์ิ ป.6 - - นักการภารโรง

3 นายวาลี ปัญญาทอง ม.3 - - พนักงานขับรถยนต์

พนักงานราชการ   รวม   3  คน (ทําหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)
วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง

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

1 นางสาวกนกลักษณ์ มูลอามาตย์ ป.ตรี ครู ภาษาไทย งานวิทยบริการและห้องสมุด

2 นางสุนิสา ศรีเจริญ ป.ตรี ครู บัญชี งานวางแผนฯ

3 นายอภิรักษ์ ทองดี ป.ตรี ครู พลศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 21  

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี



ลูกจ้างช่ัวคราว   รวม   36   คน (ทําหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)
วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง

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

1 นายพงษ์ศักดิ์ ชาญณรงค์ ม.6 ครูจ้างสอน ตัดผมชาย งานโครงการพิเศษฯ

2 นางสาวนีรนุช เดชะ ป.ตรี ครูจ้างสอน คณิตศาสตร์ งานวัดผลและประเมินผล

3 นางสาวขนิษฐา นาคเป้า ป.ตรี ครูจ้างสอน คอมพิวเตอร์ งานประกันคุณภาพฯ

4 นายเอนก กองคํา ป.ตรี ครูจ้างสอน ช่างยนต์ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5 นายนัฐอนันต์ นิกร ป.ตรี ครูจ้างสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ งานศูนย์ข้อมูลฯ

6 นางสาววงษ์เดือน สีดาเดช ป.ตรี ครูจ้างสอน การบัญชี งานบัญชี

7 นางวนิดา ใจซ่ือ ปวส. ครูจ้างสอน เสริมสวยตัดผม งานโครงการพิเศษฯ

8 นายธีระพงษ์ หัสกัน ม.6 ครูจ้างสอน ประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก -

9 นายอัครพล อ่อนบัวขาว ป.ตรี ครูจ้างสอน อิเล็กทรอนิกส์ งานประชาสัมพันธ์

10 นายศตวรรษ แพงศรี ป.ตรี ครูจ้างสอน ศิลปประดิษฐ์ งานโครงการพิเศษฯ

11 นายวุฒิชัย ธิปโชติ ปวส. ครูจ้างสอน ช่างยนต์ งานกิจกรรมนักเรียนฯ

12 นางสาวธนัญญา ใยวังหน้า ป.ตรี ล่ามภาษามือ - งานทะเบียน

13 นางสาวอุบล ชินบุตร ป.ตรี ล่ามภาษามือ - งานโครงการพิเศษฯ

14 นายณัฐวุฒิ อบภิรมย์ ป.ตรี - - งานพัสดุ

15 นางสาวนนทยา จันทร์คํา ป.ตรี - - งานกิจกรรมนักเรียนฯ

16 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ ป.ตรี - - งานวางแผนฯ

17 นางสาวดวงเดือน ทารินทร์ ป.ตรี - - งานประกันคุณภาพฯ

18 นางสาวมนัสวี ข้อจักร์ ป.ตรี - - งานพัสดุ

19 นางสาวปาจารีย์ ฤทธิโยธี ป.ตรี - - งานพัฒนาหลักสูตรฯ

20 นางสาวลัลนา จันทะคร ป.ตรี - - งานทะเบียน

21 นางสาววราทิพย์ มีแก้ว ป.ตรี - - งานโครงการพิเศษฯ

22 นางสาวพิมพิกา เหนือจําทิศ ป.ตรี - - งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

23 นางสาวธัญชมน สาคร ป.ตรี - - งานการเงิน

24 นางสาวจุฑาพร ถานันตะ ป.ตรี - - งานประชาสัมพันธ์

25 นางสาวศิริยา ทานน ป.ตรี - - งานวัดผลฯ

26 นางสาวศิวาพร ปัญญาใส ปวส. - - งานพัสดุ

27 นางเสาวลักษณ์ ชนะมินทร์ ป.ตรี - - งานสารบรรณ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 22  

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี



(ต่อ)
วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง

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

28 นางสาวพิมพ์ชนก มูลสาร ป.ตรี - - งานบุคลากร

29 นางสาวธนิตา แฝงศรีคํา ปวส. - - งานทะเบียน

30 นางสาวกัญญารัตน์ คุณสมกัน ปวส. - - งานบัญชี

31 นางสาวกัญจน์รัตน์ ศรีวัฒนปรีดา ปวส. - - งานการเงิน

32 นางคําปุ่น แสงจันทร์ ป.6 - - นักการภารโรง

33 นายอุดร ศรีแก้ว ป.6 - - นักการภารโรง

34 นายสํารอง ปทุมวัน ป.6 - - นักการภารโรง

35 นายมงคล นาคหัวเพชร ม.3 - - นักการภารโรง

36 นายอมร ทาสีลา ป.6 - - นักการภารโรง

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 23 

ชื่อ - สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี



รวม
ท้ังสิ้น

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
-สาขางานยานยนต์ 33 13 17 63 50 24 23 97 - - 0 160
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล
-สาขางานเทคนิคยานยนต์ - - - 0 - - - 0 - 15 15 15

รวม 33 13 17 63 50 24 23 97 0 15 15 175
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
-สาขางานไฟฟ้ากําลัง 14 - - 14 66 34 11 111 10 10 20 145

รวม 14 0 0 14 66 34 11 111 10 10 20 145
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 26 25 - 51 - - - 0 - - 0 51

รวม 26 25 0 51 0 0 0 0 0 0 0 51
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 0 23 33 9 65 - - 0 65

รวม 0 0 0 0 23 33 9 65 0 0 0 65
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี 15 13 12 40 35 27 13 75 - - 0 115

รวม 15 13 12 40 35 27 13 75 0 0 0 115
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี - - - 0 - - - 0 24 14 38 38

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 38 38
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
-สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก - - - 0 41 - 9 50 - 10 10 60

รวม 0 0 0 0 41 0 9 50 0 10 10 60
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ดิจิทัลกราฟิก
-สาขางานคอมพิวเตอร์ดิจิทัลกราฟิก - - - 0 - - - 0 22 - 22 22

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22
รวมท้ังสิ้น 88 51 29 168 215 118 65 398 56 49 105 671

ประเภท/สาขาวิชา
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

ปวช. ปวช. (ทวิศึกษา) ปวส. (ทวิภาคี)

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 24
2.6  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

2.6.1  จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
งบประมาณ พ.ศ. 2564  (ภาคเรียนท่ี 2/2563)

ในระบบ



รวม
ท้ังส้ิน

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
-สาขางานยานยนต์ 40 33 13 86 20 50 24 94 - - 0 180
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล
-สาขางานเทคนิคยานยนต์ - - - 0 - - - 0 20 - 20 20

รวม 40 33 13 86 20 50 24 94 20 0 20 200
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
-สาขางานเครื่องมือกล - - - 0 20 - - 20 - - 0 20

รวม 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 20
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
-สาขางานผลิตภัณฑ์ - - - 0 20 - - 20 - - 0 20

รวม 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 20
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
-สาขางานไฟฟ้ากําลัง 20 14 - 34 20 66 34 120 - - 0 154
สาขาวิชาไฟฟ้า
-สาขางานไฟฟ้ากําลัง - - - 0 - - - 0 20 10 30 30

รวม 20 14 0 34 20 66 34 120 20 10 30 184
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 20 26 25 71 - - - 0 - - 0 71
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - - - 0 - - - 0 20 - 20 20

รวม 20 26 25 71 0 0 0 0 20 0 20 91
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 0 20 23 33 76 - - 0 76

รวม 0 0 0 0 20 23 33 76 0 0 0 76
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี 40 15 13 68 20 35 27 82 - - 0 150

รวม 40 15 13 68 20 35 27 82 0 0 0 150
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี - - - 0 - - - 0 20 24 44 44

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 20 24 44 44
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
-สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 20 - - 20 20 41 - 61 - - 0 81

รวม 20 0 0 20 20 41 0 61 0 0 0 81
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ดิจิทัลกราฟิก
-สาขางานคอมพิวเตอร์ดิจิทัลกราฟิก - - - 0 - - - 0 20 22 42 42

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 20 22 42 42
รวมท้ังสิ้น 140 88 51 279 140 215 118 473 100 56 156 908

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 25
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

2.6.2  จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
งบประมาณ พ.ศ. 2564  (ภาคเรียนท่ี 1/2564)

ในระบบ

ประเภท/สาขาวิชา
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

ปวช. ปวช. (ทวิศึกษา) ปวส. (ทวิภาคี)



ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างยนต์ 200 320 520
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 300 300 600
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 300 400 700
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 120 200 320
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 200 230 430

ประเภทวิชาคหกรรม
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 600 620 1,220
แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม 1,100 1,550 2,650
แผนกวิชาอาหาร - ขนม 500 800 1,300

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
แผนกวิชาบัญชี - พิมพ์ดีด 200 340 540
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 100 200 300
แผนกวิชาภาษาอังฤษเพ่ืออาชีพ 150 260 410
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 0 0 0

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์ 500 900 1,400
แผนกวิชาดนตรี 200 250 450
แผนกวิชาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 150 150 300
แผนกวิชาช่างศิลป์และเขียนแบบโฆษณา 120 120 240
แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย 0 0 0

รวมท้ังส้ิน 4,740 6,640 11,380

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 26
2.6.3  จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

งบประมาณ พ.ศ. 2564
นอกระบบ  (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)

ประเภท/สาขาวิชา รวมท้ังส้ิน



1. ประมาณการรายรับ 43,705,015 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 3,480,755 บาท
   - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 1,480,755 บาท

   - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 2,000,000 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 ท่ีคาดว่าจะได้รับ 40,224,260 บาท
งบบุคลากร 26,976,596 บาท

งบดําเนินงาน 6,453,200 บาท

งบลงทุน 1,900,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 3,786,464 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 1,108,000 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 43,705,015 บาท
งบบุคลากร 30,273,476 บาท
 - เงินเดือน 25,290,980 บาท

 - ค่าจ้างประจํา 848,376 บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 837,240 บาท

 - ค่าจ้างชั่วคราว 3,296,880 บาท

งบดําเนินงาน 9,186,644 บาท
 -  ค่าตอบแทน 4,091,600 บาท

 -  ค่าใช้สอย 1,565,844 บาท

 -  ค่าวัสดุ 1,929,200 บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 1,600,000 บาท

งบลงทุน 2,343,600 บาท
 -  ค่าครุภัณฑ์ 2,343,600 บาท

 -  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 27  

ส่วนท่ี 3 
3.1  ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี



(ต่อ)
งบเงินอุดหนุน 74,000 บาท
 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์และหุ่นยนต์ 74,000 บาท

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่ - บาท

  อนุบาลจนจบข้ันพ้ืนฐาน

งบรายจ่ายอ่ืน 1,827,295 บาท
-  โครงการพัฒนารูปแบบและ 896,000 บาท

   ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง

   เพ่ือชุมชน (Fix it center)
-  โครงการส่งเสริม 190,000 บาท

   การประกอบอาชีพอิสระ

-  โครงการลดปัญหาการออก 22,000 บาท

   กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

-  สํารองฉุกเฉิน 719,295 บาท

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 28  



หน่วย : บาท
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ์

/หุ่นยนต์

วิจัยสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.
โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่

อนุบาล

จนจบขั้น

พื้นฐาน

2.  
โครงการ

พัฒนา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน  (Fix 
it center)

3.  
โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

      4.      
 โครงการ
ส่งเสริม

การ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

       5.      
โครงการจัด

การศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา

และ

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
(ทวิศึกษา)

   6.   
โครงการ

พัฒนา

ทักษะ

ทักษะอาชีพ

ให้กับ

ผู้เรียนตาม

นโยบายลด

เวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้

รวมทั้งสิ้น บกศ.

รวมทั้งสิ้น 97,100 256,100 34,976,596 74,000 35,403,796 1,725,164 896,000 22,000 190,000 1,987,300 4,820,464 3,480,755 43,705,015
 - งบบุคลากร 26,976,596 26,976,596 1,725,164 1,571,716 3,296,880 30,273,476
เงินเดือนข้าราชการ 21,752,480 21,752,480 21,752,480
เงินวิทยฐานะ 2,060,100 2,060,100 2,060,100
เงินประจําตําแหน่ง 1,478,400 1,478,400 1,478,400
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 848,376 848,376 848,376
เงินอื่น ๆ (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว) 1,725,164 1,571,716 3,296,880 3,296,880
ค่าตอบพนักงานราชการ 837,240 837,240 837,240

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 29

3.2  สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/
รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ



รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ์

/หุ่นยนต์

วิจัยสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.
โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่

อนุบาล

จนจบขั้น

พื้นฐาน

2.  
โครงการ

พัฒนา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน  (Fix 
it center)

3.  
โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

      4.      
 โครงการ
ส่งเสริม

การ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

       5.      
โครงการจัด

การศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา

และ

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
(ทวิศึกษา)

   6.   
โครงการ

พัฒนา

ทักษะ

ทักษะอาชีพ

ให้กับ

ผู้เรียนตาม

นโยบายลด

เวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้

รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/
รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 -  งบดําเนินงาน 97,100 256,100 6,100,000 6,453,200 324,844 324,844 2,408,600 9,186,644
      - ค่าตอบแทน 97,100 256,100 2,008,800 2,362,000 1,729,600 4,091,600
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ํา)
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 837,000 837,000 837,000
เงินค่าสอนพิเศษ 97,100 256,100 1,171,800 1,525,000 1,729,600 3,254,600
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้

      - ค่าใช้สอย 680,000 680,000 324,844 324,844 561,000 1,565,844
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ํา)

ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ํา)

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 30



รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ์

/หุ่นยนต์

วิจัยสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.
โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่

อนุบาล

จนจบขั้น

พื้นฐาน

2.  
โครงการ

พัฒนา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน  (Fix 
it center)

3.  
โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

      4.      
 โครงการ
ส่งเสริม

การ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

       5.      
โครงการจัด

การศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา

และ

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
(ทวิศึกษา)

   6.   
โครงการ

พัฒนา

ทักษะ

ทักษะอาชีพ

ให้กับ

ผู้เรียนตาม

นโยบายลด

เวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้

รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/
รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 450,000 450,000 150,000 600,000
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 30,000 30,000 90,000 120,000
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000 200,000 160,000 160,000 321,000 681,000
ค่าเงินสมทบประกันสังคม 164,844 164,844 164,844
          - ค่าวัสดุ 1,811,200 1,811,200 118,000 1,929,200
วัสดุสํานักงาน 200,000 200,000 200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 120,000 120,000 120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 10,000
วัสดุการศึกษา 800,000 800,000 50,000 850,000

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 31



รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ์

/หุ่นยนต์

วิจัยสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.
โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่

อนุบาล

จนจบขั้น

พื้นฐาน

2.  
โครงการ

พัฒนา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน  (Fix 
it center)

3.  
โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

      4.      
 โครงการ
ส่งเสริม

การ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

       5.      
โครงการจัด

การศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา

และ

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
(ทวิศึกษา)

   6.   
โครงการ

พัฒนา

ทักษะ

ทักษะอาชีพ

ให้กับ

ผู้เรียนตาม

นโยบายลด

เวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้

รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/
รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

วัสดุโฆษณา 30,000 30,000 30,000
วัสดุเกษตร 30,000 30,000 30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 40,000 40,000
วัสดุค่าเวชภัณฑ์ 10,000 10,000 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 100,000 100,000
วัสดุก่อสร้าง 130,000 130,000 130,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000 50,000
วัสดุอื่น ๆ 42,200 42,200 42,200
วัสดุในการจัดทําโครงการ 249,000 249,000 68,000 317,000

 - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) 1,600,000 1,600,000 1,600,000
ค่าโทรศัพท์ 60,000 60,000 60,000
ค่าน้ําประปา 100,000 100,000 100,000
ค่าไฟฟ้า 1,440,000 1,440,000 1,440,000

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 32



รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ์

/หุ่นยนต์

วิจัยสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.
โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่

อนุบาล

จนจบขั้น

พื้นฐาน

2.  
โครงการ

พัฒนา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน  (Fix 
it center)

3.  
โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

      4.      
 โครงการ
ส่งเสริม

การ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

       5.      
โครงการจัด

การศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา

และ

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
(ทวิศึกษา)

   6.   
โครงการ

พัฒนา

ทักษะ

ทักษะอาชีพ

ให้กับ

ผู้เรียนตาม

นโยบายลด

เวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้

รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/
รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 - งบลงทุน 1,900,000 1,900,000 443,600 2,343,600
  3.1 ครุภัณฑ์ 1,900,000 1,900,000 1,900,000
ครุภัณฑ์ตามโครงการ 210,800 210,800
ครุภัณฑ์ประจํางานต่าง ๆ 232,800 232,800
  3.2 สิ่งก่อสร้าง

 - งบเงินอุดหนุน 74,000 74,000 74,000
 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ 74,000 74,000 74,000
ใหม่และหุ่นยนต์

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

 - อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 33



รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ์

/หุ่นยนต์

วิจัยสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.
โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่

อนุบาล

จนจบขั้น

พื้นฐาน

2.  
โครงการ

พัฒนา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน  (Fix 
it center)

3.  
โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

      4.      
 โครงการ
ส่งเสริม

การ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

       5.      
โครงการจัด

การศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา

และ

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
(ทวิศึกษา)

   6.   
โครงการ

พัฒนา

ทักษะ

ทักษะอาชีพ

ให้กับ

ผู้เรียนตาม

นโยบายลด

เวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้

รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/
รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 - งบรายจ่ายอื่น 896,000 22,000 190,000 1,108,000 1,108,000

896,000 896,000 896,000

190,000 190,000 190,000

22,000 22,000 22,000

90,740 90,740 628,555 719,295

 - โครงการ

180,000 180,000 269,500 449,500

23,000 74,000 97,000 3,000 65,000 68,000 100,000 265,000

43,000 43,000 18,000 18,000 116,800 177,800

3,000 3,000 242,000 530,000 20,000 792,000 71,000 866,000

1. โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร จํานวน 5 โครงการ

1. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

2. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
3. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
 - สํารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่
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2. โครงการฝ่ายแผนงานฯ จํานวน 8 โครงการ

3. โครงการฝ่ายวิชาการ จํานวน 14 โครงการ
4. โครงการฝ่ายพัฒนากิจการฯ จํานวน 30 โครงการ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ 
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โครงการท่ี  1 
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายเชิดศักด์ิ   คําสนัุนท์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาถือเป็นรากฐานสําคัญที่จะต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพท้ังทางด้านร่างกาย 
จิตใจและสติปัญญา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ที่กําหนด            
ให้ผู้ เรียนที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีที่  3 และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 ซึ่งลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรของสถานศึกษา             
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือทดสอบความรู้ 
ความสามารถตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5.  วัตถุประสงค ์
 5.1  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เห็นความสําคัญต่อการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 
 5.2  เพ่ือให้ผู้ เรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  มีความรู้ความสามารถได้มาตรฐาน                    
ตามหลักสูตร 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  ผู้เรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาของหลักสูตร 
เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบทุกคนหรือ 100% 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  ผู้เข้ารับการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             
2. แต่งต้ังกรรมการ             
3. ประชุมคณะกรรมการ             
4. ดําเนินงานตามโครงการ             
5. ติดตามการปฏิบัติงาน             
6. สรุปผล             
7. นําผลไปปรบัปรุงพัฒนา             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 

8.1 ประชุมคณะกรรมการ 
8.2 สํารวจผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
8.3 รับข้อเสนอมาตรฐานวิชาชีพจาก อศจ.อุดรธานี 
8.4 แผนกวิชาดําเนินการประเมินระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
8.5 สรุปผล 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 2,000 - 2,000 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................. - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 2,000 - 2,000 
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10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1 ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ปีที่ 2 เห็นความสําคัญของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบ

ทุกคน 
 10.2 ผู้เรียนที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ของ อศจ.อุดรธานี 
 11.2 แบบประเมินความคิดเห็นต่อโครงการ 
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โครงการท่ี  2 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารบัการทดสอบ V-NET 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายเชิดศักด์ิ   คําสนัุนท์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันได้มีการนําผลการทดสอบ V-NET มาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินสถานศึกษา                   
ซึ่งผลของการทดสอบปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินยังอยู่ในระดับตํ่า เพ่ือให้

การทดสอบ V-NET ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
สถานศึกษาจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3                  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนในทุกรายวิชา เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานมากขึ้นในการเข้ารับการทดสอบ                 
V-NET ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งคาดว่าจะทําให้คะแนนทดสอบสูงขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น 
 5.2  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.3 ก่อนเข้ารับการทดสอบ V-NET                   
ปีการศึกษา 2563 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  นักเรียน ปวช.3 เข้ารับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ปีการศึกษา 2563 สูงกว่า             
ปีการศึกษา 2562 
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7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             
2. แต่งต้ังกรรมการ             
3. ประชุมคณะกรรมการ             
4. ดําเนินงานตามโครงการ             
5. ติดตามการปฏิบัติงาน             
6. สรุปผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 

8.1 ประชุมคณะกรรมการ 
8.2 จัดตารางรายวิชาการทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมทดสอบ V-NET 
8.3 ประสานครู นักเรียนในการไปทดสอบ V-NET 
8.4 ผู้เข้าทดสอบตอบแบบสอบถามความคิดเห็น สรุปผล 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 1,000 - 1,000 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................. - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 1,000 - 1,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 เข้ารับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้ารับการ

ทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 มีผลการทดสอบสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ ร้อยละ 50  
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลจากแบบสอบถามความคิดเห็น 
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โครงการท่ี  3 
โครงการปรับปรุงห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวนีรนุช   เดชะ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริโดยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้ดําเนินโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชของวิทยาลัยในกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช           
ของโครงการ คือ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (Botanical Garden School) ทําการอนุรักษ์พืชที่มี

อยู่ไม่ให้สูญหายหรือตายไป และยังมีการปลูกเพ่ิมเติมโดยเฉพาะการปลูกพรรณไม้ที่มีในท้องถิ่น เช่น 
สมุนไพร พืชผัก ไม้ให้สีย้อม เพ่ือเพ่ิมจํานวนและความหลากหลายของสายพรรณไม้ให้มากขึ้น และให้

เกิดประโยชน์ในการปลูกฝังจิตสํานึกให้กับครูอาจารย์ นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป ได้เข้าใจถึง
ความสําคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทางงานสวนพฤกษศาสตร์ยังขาดแคลนในเรื่อง

ห้องการจัดเก็บพันธ์ุไม้ที่ต้องจัดทําแห้ง ทําดอง และเก็บไว้ให้เป็นที่เป็นทาง งานสวนพฤกษศาสตร์ยัง

ขาดห้องปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงได้จัดขอห้องพร้อมปรับปรุงห้องไว้สําหรับเก็บพันธ์ุไม้

แห้ง ที่อยู่ในวิทยาลัย และพันธ์ุศึกษาอัญชันไว้เป็นตัวอย่างต่อไป 
 ดังน้ัน การปรับปรุงห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไว้สําหรับจัดเก็บพันธ์ุไม้แห้ง พันธ์ุไม้ดองก็

เป็นส่วนหน่ึงในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือสนองพระราชดําริโดยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีจึงต้องมีห้องปฏิบัติการ             
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้เข้าใจเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 5.2  เพ่ือปรับปรุงห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสําหรับจัดเก็บพันธ์ุไม้แห้งพันธ์ุไม้ดองและ

ทําให้เกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัยและชุมชน 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  เก็บรวบรวมตัวอย่างพันธ์ุไม้แห้ง พันธ์ุไม้ดอง ภายในวิทยาลัยสารพัดช่าง

อุดรธานี 
   6.1.2  ได้ห้องปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  ดําเนินโครงการโดยร่วมคิด ร่วมทํา กิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ จนทําให้เกิดคุณภาพ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. จัดทําโครงการและขออนุมัติ

โครงการ 
            

2. จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน             
3. ประชุมคณะกรรมการดําเนิน

โครงการ 
            

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้

ดําเนินโครงการ 
            

5. ดําเนินงานตามโครงการ             
6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

            

 
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 

- 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพฯ - - - - 50,000 

รวมทั้งสิน้ - - - - 50,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1 ได้ห้องปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จํานวน 1 ห้อง 
 10.2 ได้ห้องจัดเก็บพันธ์ุไม้แห้ง พันธ์ุไม้ดองและพันธ์ุไม้พืชศึกษา จํานวน 20 ชนิด  
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
 11.2 สรุปผลและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  4 
โครงการสัปดาห์ภาษาอังกฤษ (English Week) 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอภิญญา   บัวคําโคตร 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน                 
การสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถ                        
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ 
ในการแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ                     
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงเห็นควรจัดสัปดาห์ภาษาอังกฤษเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญ

ของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร สร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม                     
ที่สนุกสนาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยากรู้ อยากเรียน เกิดการแข่งขันและได้รับรางวัลเป็นแรงจูงใจ 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้กับนักเรียน นักศึกษาโดยใช้กิจกรรม              
ทางภาษาที่เน้นความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
 5.2  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนและการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
   6.1.2  นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมดและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษโดยหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมตลอดสัปดาห์ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ดําเนินการตามกิจกรรม             
3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ             
 
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 

8.1 วางแผนการดําเนินงานและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
8.2 ประชุมกรรมการ 
8.3 ทดลองทํากิจกรรม 
8.4 จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมตลอดสัปดาห์ 
8.5 ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 3,000 - 3,000 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................. - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 3,000 - 3,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1 แบบสอบถาม  
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี 
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โครงการท่ี  5 
โครงการฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการผูเ้รยีนระดับ ปวช. และ ปวส. 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอภิญญา   บัวคําโคตร 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กําหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพกําลังคน              
เพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต โดยเน้นให้จัดการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติ

จริง หรือการศึกษาระบบทวิภาคี โดยเปิดโอกาสให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการ                 
จัดการศึกษาและร่วมพัฒนาผู้เรียน ต้ังแต่ขั้นตอนการวางแผนผลิต การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

และการฝึกงานในสถานประกอบการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อจบการศึกษา วิทยาลัย

สารพัดช่างอุดรธานีเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ซึ่งมีเง่ือนไข 
ในการสําเร็จการศึกษาคือ ผู้เรียนจะต้องผ่านการฝึกงานหรือฝึกอาชีพตามข้อกําหนดของหลักสูตร 
ดังน้ัน วิทยาลัยฯ จึงต้องร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการการฝึกอาชีพให้มีความสอดคล้องกับ

สาขาของผู้เรียนเพ่ือให้จบการศึกษาตามหลักสูตร 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้ผู้เรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ได้เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
 5.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะอาชีพตรงตามสาขาที่เรียนและมีทักษะ มีกิจนิสัยการทํางานจาก

ประสบการณ์จริงในการฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  ผู้เรียน ระดับ ปวช. (หลักสูตรปกติ และทวิศึกษา) และระดับ ปวส.ทวิภาคีได้

เข้ารับการฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามแผนการเรียนที่วิทยาลัยฯ กําหนด ร้อยละ 100 
   6.1.2  สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการรับผู้เรียนเข้าฝึกอาชีพ ไม่น้อยกว่า 
30 แห่ง ต่อปีการศึกษา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  ผู้เรียน ระดับ ปวช. (หลักสูตรปกติ และทวิศึกษา) และระดับ ปวช.ทวิภาคี            
ได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์การทํางานจริงระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
   6.2.2  สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดแผนการฝึกอาชีพให้ตรงตาม

สาขางานของผู้เรียน 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ดําเนินการตามกิจกรรมที ่1             
3. ดําเนินการตามกิจกรรมที ่2             
4 ดําเนินการตามกิจกรรมที ่3             
5. ติดตามประเมินผล             
6. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ             
 
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 

8.1 กิจกรรมที ่1 จัดส่งผู้เรียนระดับ ปวส.ทวิภาคี ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
(ตค.63 – กย.64) 
  8.1.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
  8.1.2 คัดเลือกสถานประกอบการ 
  8.1.3 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
  8.1.4 จัดทําหนังสือส่งตัวนักเรียนฝึกงาน 
  8.1.5 จัดปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน 
  8.1.6 นิเทศติดตามตามโดยครูนิเทศ 
  8.1.7 จัดปัจฉมินิเทศนักเรยีนหลังจากฝึกงาน 
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8.2 กิจกรรมที ่2 จัดส่งผู้เรียนระดับ ปวช.ทวิศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการภาคฤดูร้อน 
(มค. – พค.64) 
  8.2.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
  8.2.2 คัดเลือกสถานประกอบการ 
  8.2.3 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
  8.2.4 จัดทําหนังสือส่งตัวนักเรียนฝึกงาน 
  8.2.5 จัดปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน 
  8.2.6 นิเทศติดตามตามโดยครูนิเทศ 
  8.2.7 จัดปัจฉมินิเทศนักเรียนหลังจากฝึกงาน 

8.3 กิจกรรมที ่3 จัดส่งผู้เรียนระดับ ปวช. ฝึกงานในสถานประกอบการ (พค. – กย.64) 
  8.3.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
  8.3.2 คัดเลือกสถานประกอบการ 
  8.3.3 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
  8.3.4 จัดทําหนังสือส่งตัวนักเรียนฝึกงาน 
  8.3.5 จัดปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน 
  8.3.6 นิเทศติดตามตามโดยครูนิเทศ 
  8.3.7 จัดปัจฉมินิเทศนักเรียนหลังจากฝึกงาน 
  8.3.8 สรุปผลการดําเนินงาน 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 3,000 - 3,000 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................. - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 3,000 - 3,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1  ผู้ เรียน ระดับ ปวช. (หลักสูตรปกติ และทวิศึกษา) และระดับ ปวส .ทวิภาคีผ่าน                  
การฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามแผนการเรียนที่วิทยาลัยฯ กําหนด ร้อยละ 85 
 10.2 ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับสถานประกอบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียนในระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ 
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11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินระหว่างดําเนินงานโดยการนิเทศฝึกงานและใช้แบบประเมินผลโครงการ 
 11.2 ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการจากผลการดําเนินงาน 
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โครงการท่ี  6 
โครงการพิจารณาหนังสือตามโครงการสนับสนนุคา่ใชจ่้ายในการจัดการศึกษา 

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานของรัฐบาล 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวกนกลักษณ์   มูลอามาตย์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศกึษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของรัฐบาล  เพ่ือการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  รัฐบาลจัดให้มีโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของรัฐบาล 
สําหรับนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง วิทยาลัย

สารพัดช่างอุดรธานี  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการพิจารณาหนังสือเรียนฟรี

ของสถานศึกษา โดยได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกหนังสือเรียน 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียนระดับช้ัน ปวช. มีโอกาสได้รับหนังสือเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐ              
ให้การสนับสนุน 
 5.3  เพ่ือให้การประชุมภาคี 4 ฝ่ายดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา 
   6.1.2  ผู้แทนชุมชน และผู้แทนผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมครบตามจํานวนที่กําหนด 
(ผู้แทนชุมชน 4 คน และผู้แทนผู้ปกครอง 4 คน 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  การประชุมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
   6.2.2  นักเรียนระดับช้ัน ปวช. ทุกคนได้รับหนังสือเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐ

ให้การสนับสนุน 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 

8.1 ขออนุมัติโครงการ 
8.2 จัดซื้อ 
8.3 ดําเนินการตามโครงการ 
8.4 ประเมินผล 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา 3,000 - - - 3,000 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................. - - - - - 

รวมทั้งสิน้ 3,000 - - - 3,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรี 
 10.2 ผู้แทนชุมชน และผู้แทนผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมครบตามจํานวนที่กําหนด (ผู้แทนชุมชน 
4 คน และผู้แทนปกครอง 4 คน) 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 การติดตามโดยใช้แบบประเมินผลโครงการ 
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โครงการท่ี  7 
โครงการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะบูรณาการหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2564 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวพัชรี  บุญมี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการเรียนการสอน มีองค์ประกอบพ้ืนฐานทีสําคัญ 4 ประการ คือ ครูผู้สอน นักเรียน

หรือนักศึกษา สื่อการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะ “แผนการจัดการเรียนรู้”                     
เป็นเคร่ืองมือที่สําคัญที่จะทําให้ผลการของครูประสบผลสําเร็จก่อนทําแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอน
ต้องศึกษาหลักสูตร คําอธิบายหลักสูตรรายวิชาให้เข้าใจ แล้วจึงวางแผนการจัดการเรียนการสอน               
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ และนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้และปรับปรุงให้เหมาะสม การจัด
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งต้องผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยี รวมท้ังต้องยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ             
ของตลาดแรงงานชุมชน และสถานประกอบการ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเป็นโย

บายหลักที่หน่วยงาน 5 องค์กรหลัก จะต้องนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กระบวนการเรียน

การสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรในทุกองค์กร 
 ดังน้ัน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้จัดโครงการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

ฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2564 เพ่ือให้ครูสามารถใช้และ

พัฒนา บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่แผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 
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5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะบูรณาการหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 5.2  เพ่ือเป็นการพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะให้มีความทันสมัยมี

สมรรถนะสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน สถานประกอบการ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จํานวน 55 คน มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

ฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา มากกว่าร้อยละ 80 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  ครูในสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะให้มีประสิทธิภาพ

และทันสมัยตรงตามสมรรถนะรายวิชา 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

Planning 
1. เสนอโครงการ  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 

            

Doing 
3. วางแผน และกําหนดรูปแบบ 
4. ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้

แบบฐานสมรรถนะ 
5. จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

ฐานสมรรถนะและตรวจสอบแผนฯ 

             

Checking 
6. ประเมินผล 

            

Acting 
7. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
8. เผยแพรผ่ลงานทางเว็บไซต์ 
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8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
8.1 เสนอโครงการและทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
8.2 วางแผนและกําหนดรูปแบบ 
8.3 ครจูัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 
8.4 จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและตรวจสอบแผนฯ 
8.5 ประเมินผล 
8.6 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
8.7 เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 2,000 - 2,000 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................. - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 2,000 - 2,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1 สถานศึกษามีการจัดทําแผนการเรียนรู้ที่เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการจัดการเรียนการสอน 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถาม 
 11.2 แบบประเมินโครงการ 
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โครงการท่ี  8 
โครงการการจัดการศึกษาเรยีนร่วมหลักสตูรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ประจําปีงบประมาณ  2564 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวพัชรี  บุญมี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายแนวทางการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย          
(ทวิศึกษา)  ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังน้ัน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จึงได้
สนองนโยบายดังกล่าว จัดโครงการการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ประจําปีงบประมาณ 2564 ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
จํานวน 7 โรงเรียน 
 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน และให้ผู้เรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) มีโอกาสได้รับวุฒิการศึกษา 2 วุฒิ คือ วุฒิหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้มีความรู้ความสามารถ ตรงตาม
หลักสูตร และได้แนวทางในการเลือกอาชีพตรงตามท่ีตนสนใจและถนัด สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
ชุมชน และสถานประกอบการ 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือพัฒนาแผนการเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษากับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย               
ตามการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) กับโรงเรียนกลุ่ม

มัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
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 5.2  เพ่ือให้ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อจบการศึกษามีโอกาสได้วุฒิการศึกษา 2 
วุฒิ คือวุฒิหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  การจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย              
(ทวิศึกษา) กับโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี จํานวน 7 โรงเรียน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  จัดหลักสูตรและแผนการเรียนตามการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

กับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คือ 
    6.2.1.1  โรงเรียนเทศบาล 7 (รถไฟสงเคราะห์ ) สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
    6.2.1.2  โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

และสาขาวิชาการบัญชี 
    6.2.1.3  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ, 
สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.2.1.4  โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้า, สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.2.1.5  โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  และสาขาวิชา            
การบัญชี 
    6.2.1.6  โรงเรียนโสตศึกษา จ.อุดรธานี  สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้า  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.2.1.7  โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา จ.อุดรธานี สาขาวิชาช่างยนต์, 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า, สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

Planning 
1. เสนอโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการครูที่

ปรึกษา 

            

Doing 
3. ประชุมวางแผนกับโรงเรียนกลุ่ม

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึษา) 
จังหวัดอุดรธานี ครูที่ปรึกษา           
ครูสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
4. จัดซื้อวัสดุในการดําเนินโครงการ 
5. จัดแผนการเรียน ตารางเรียน  
ตารางสอน 
6. จัดการเรียนการสอน 

        
 
 
 

    

Checking 
7. นิเทฅศติดตามการเรียนการสอน 
8. ติดตาม ประเมินผล 

            

Acting 
9. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
10. เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ 

            

 
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 

8.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ ครทูี่ปรึกษาทุกสาขา ครูสอนที่เก่ียวข้อง 
8.2 วางแผน จดัประชุมเพ่ือจัดทําแผนการเรียนทุกสาขา 
8.3 จัดทําตารางเรียน ตารางสอน 
8.4 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
8.5 นิเทศติดตามการเรียนการสอนและแก้ปัญหาร่วมกัน 
8.6 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - 1,500 1,500 - 3,000 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................. - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - 1,500 1,500 - 3,000 
 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1 สถานศึกษามีหลักสูตรและแผนการเรียนตามการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษากับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
 10.2 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษา จังหวัดอุดรธานีอย่าง

ต่อเน่ือง นําไปสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างย่ังยืน 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ระหว่างดําเนินการ 
 11.2 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  9 
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจําปี 2564 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวพัชรี  บุญมี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโนบายในการปรับลดเวลาเรียน เพ่ือลดระยะเวลาเรียน              
ภาควิชาการลงโดยไม่กระทบเน้ือหาหลักที่ผู้ เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน                   
การจัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยให้ผู้เรียนทํากิจกรรมสร้างสรรค์

ต่าง ๆ นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรม              
เสริมหลักสูตร โดยเวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิม ตามกําหนดเวลาของแต่ละโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดอุดรธานี น้ัน 
 ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้บันทึกตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐานจังหวัดอุดรธานี ต้ังแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และปัจจุบัน

มีโรงเรียนเครือข่ายร่วมจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

ถึง 10 โรงเรียน โดยพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน จํานวน 30 ช่ัวโมง และจํานวน 45 ช่ัวโมงต่อ               
ภาคเรียนการศึกษา 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาตนเองตามความสนใจ และความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ และ          
มีความสุขกับการเรียนรู ้

 5.2  เพ่ือให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและ

เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  โรงเรียนที่ ร่วมกิจกรรมจัดการเรียนการสอนรูปแบบ  “ลดเวลาเรียน               
เพ่ิมเวลารู้” สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจํานวน 10 โรงเรียน 
   6.1.2  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในปีการศึกษา 2564 จํานวน 700 
คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  สถานศึกษาได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ “ลดเวลาเรียน             
เพ่ิมเวลารู้” สามารถนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   6.2.2  นําผลการติดตามการดําเนินงานตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายต่อยอดการเรียนสายอาชีพต่อไป 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

Planning 
1. เสนอโครงการ  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 

            

Doing 
3. วางแผน ทําคําสั่ง และกําหนด

รูปแบบ 
4. ประชุม/ประสานงานเชิญ

โรงเรียนเครือข่าย 
5. จัดทําบันทกึความร่วมมือ และ
จัดการเรียนการสอน 

             

Checking 
6. ประเมินผล 

            

Acting 
7. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
8. เผยแพรผ่ลงานทางเว็บไซต์ 
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8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
8.1 เสนอโครงการและทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
8.2 วางแผนและกําหนดรูปแบบ 
8.3 ประชุม/ประสานงานเชิญโรงเรียนเครือข่าย 
8.4 จัดทําบันทึกความร่วมมอืและจัดการเรียนการสอน 
8.5 ประเมินผล 
8.6 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
8.7 เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 3,000 - 3,000 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................. - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 3,000 - 3,000 
 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1 สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและตามความถนัดของแต่ละ

บุคคล 
 10.2 สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากโรงเรียนเครือข่าย ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดีย่ิง 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ระหว่างดําเนินการ 
 11.2 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  10 
โครงการการขบัเคลื่อนเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวพัชรี  บุญมี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติโครงการประชุมสัมมนาสร้างความรู้

ความเข้าใจในแนวทางในการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินตนเอง การขับเคล่ือน

เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะตาม ว.21/2560 และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ว.22/2560 
 ดังน้ัน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จึงเล็งเห็นความสําคัญ

ในการดําเนินงานโครงการน้ี เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทํากระบวนการ (PLC) 
ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพต่อเน่ืองทุกปี 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาความรู้และขบัเคลื่อนกระบวนการ (PLC) ให้บุคลากรในสถานศึกษา 
 5.2 เพ่ือพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหน่งครู มวิีทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรครูสายผู้สอน จํานวน 55 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  บุคลากรครูสายผู้สอน จัดทํากระบวนการ (PLC) ให้เป็นระบบอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

Planning 
1. เสนอโครงการ และขออนมุัติ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ จัดต้ังกลุ่ม
ชุมชนเรียนรู้ 

            

Doing 
3. ประชุมวางแผน ค้นหาปัญหากับ

ทีมกลุ่มกระบวนการ 
4. จัดทําแผนการเรียนรู้รายวิชา

และกิจกรรมกระบวนการ (PLC) 
5. จัดทําแผนปฏิบัติการชุมชน

เรียนรู้ทางวิชาชีพ วงรอบที่ 1-3 

             

Checking 
6. คณะผู้บริหาร ติดตาม
แผนปฏิบัติการ 

            

Acting 
7. กลุ่มชุมชนเรียนรู้รายงานสรุปผล

การดําเนินงาน 
8. เผยแพรผ่ลงานทางเว็บไซต์ 

            

8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
8.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
8.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ จัดต้ังกลุ่มชุมชนเรียนรู้ 
8.3 ประชุมวางแผน ค้นหาปัญหา ในแต่ละทีมกลุ่มกระบวนการ 
8.4 จัดทําแผนการเรียนรู้รายวิชาและกิจกรรมกระบวนการ (PLC) 
8.5 จัดทําแผนปฏิบัติการชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ วงรองที่ 1-3 
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8.6 คณะผู้บรหิารติดตามแผนปฏิบัติการ 
8.7 กลุ่มชุมชนเรียนรู้รายงานสรุปผลการดําเนินงาน  
8.8 เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 3,000 - 3,000 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................. - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 3,000 - 3,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชน

วิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะ 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถาม 
 11.2 แบบประเมินโครงการ 
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โครงการท่ี  11 
โครงการการใช้และพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่อดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ประจําป ี2564 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวพัชรี  บุญมี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเนน้ และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งต้องผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับ
เทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมท้ังต้องยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการเพ่ือตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้จัดทําโครงการการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ประจําปี 
2564 เพ่ื อ เป็นการพัฒนาป รับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะราย วิชาและหลักสูตรวิชาชีพ               
ระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัยเข้ายุคสมัยใหม่ มีสมรรถนะและทักษะสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน และสถานประกอบการจนสามารถนําไปประกอบอาชีพเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนในอนาคตได้ 
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5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเป็นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาให้มีความหลากหลาย ทันสมัย 
มีสมรรถนะและทักษะ สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น

และระดับชาติ 
 5.2  เพ่ือให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ สมรรถนะ

รายวิชา และผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ทันสมัยย่ิงขึ้น 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  เพ่ือเป็นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาให้มีความ

หลากหลาย ทันสมัย เพ่ิมปริมาณมากขึ้น 
   6.1.2  เพ่ือให้ผู้เรียน มีสมรรถนะและทักษะ สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม ตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย มีสมรรถนะและทักษะ สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

Planning 
1. เสนอโครงการ  
2. วางแผน แต่งต้ังคณะกรรมการ 

            

Doing 
3. กําหนดรูปแบบ  
4. ประชุม/ประสานงานเชิญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. จัดทําหลักสตูรฉบับร่างและฉบับ

แก้ไขปรับปรุง 

             

Checking 
6. ประเมินผล 

            

Acting 
7. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
8. เผยแพรผ่ลงานทางเว็บไซต์ 
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8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
8.1 เสนอโครงการและทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
8.2 วางแผนและกําหนดรูปแบบ 
8.3 ประชุม/ประสานงานเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.4 จัดทําหลักสูตรฉบับร่างและฉบับแก้ไขปรับปรุง 
8.5 ประเมินผล 
8.6 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
8.7 เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 1,000 - 1,000 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................. - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 1,000 - 1,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1  ผู้เรียนมีโอกาสในการเลือกเรียนหลักสูตรวิชาชีพที่หลากหลาย ทันสมัย เพ่ิมมากขึ้น                  
ตรงตามสมรรถนะรายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติ 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบประเมินโครงการ 
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โครงการท่ี  12 
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบติัการ Coding 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสันทนา   สงครินทร ์
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนและดําเนิน

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และส่งเสริมความเป็นผู้นําแก่นักเรียนนักศึกษา 
อาคารแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอาคารที่มีการก่อสร้างต้ังแต่เริ่มก่อต้ังวิทยาลัยฯ ห้องปฏิบัติการ 
Coding ทรุดโทรมตามสภาพอายุการใช้งาน ไม่มีระบบปรับอากาศทําให้เกิดความร้อนภายใน                  
ห้องปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และให้นักเรียน 
นักศึกษา มีการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และมีทัศนคติที่ ดีกับสถานศึกษา แผนกวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดทําโครงการจัดหาเคร่ืองปรับอากาศห้องปฏิบัติการ Coding ขึ้น 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้การจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 5.2  เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีตามยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีปัจจุบัน 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 มีห้องปฏิบัติการ Coding ที่ทันสมัย จํานวน 1 ห้อง 
   6.1.2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU จํานวน 2 ตัว 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ได้ห้องเรียนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
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7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. จัดทําโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ             
2. ประสานงานผู้เก่ียวข้อง              
3. ดําเนินงานตามโครงการ             
4. สรุปและรายงานผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 

8.1 จัดซื้อและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - 110,800 110,800
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - -  
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................. - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - - 110,800 110,800
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1  มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย จํานวน 1 ห้อง 
 10.2  การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  13 
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรบับคุลากร 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอภิญญา   บัวคําโคตร 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรด้าน

ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศและส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารในการปฏิบัติงานและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิทยาลัย

สารพัดช่างอุดรธานี จึงเห็นควรจัดการพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ โดย
ใช้การเรียนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ัน Dyned ซึ่งเป็นแอพพลิเคช่ันสําหรับเรียนภาษาที่มีมาตรฐานและ

มีการใช้งานแพร่หลายทั่วโลก เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร 
สร้างประสบการณ์ใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่สามารถ

เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้กับบุคลากรโดยใช้แอพพลิเคช่ัน Dyned 
 5.2  เพ่ือกระตุ้นให้บุคลกรตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 บุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้แอพพลิเคช่ัน Dyned ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   6.1.2 บุคลากรเข้าใช้งานแอพพลิเคช่ัน Dyned อย่างต่อเน่ือง 1 ปี 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 บุคลากรผ่านการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานและผ่านการทดสอบจนได้รับ

ประกาศนียบัตร 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ดําเนินการตามกิจกรรม              
3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปผลการดําเนินโครงการ             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 

8.1 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
8.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานและออกแบบกิจกรรมการอบรม 
8.3 จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่จัดการอบรม 
8.4 จัดการอบรม 
8.5 ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าในการเรียนทุกเดือน 
8.5 ประเมินผล 
8.6 สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - 3,000 - - 3,000 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................. - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - 3,000 - - 3.,000 
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10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1 บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 10.2 บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษโดยเข้าใช้แอพพลิเคช่ัน

อย่างต่อเน่ือง 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินระหว่างดําเนินงานโดยใช้แบบรายงานผลการเรียนจากโปรแกรมการเรียน 
Dyned 
 11.2 ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการจากผลการดําเนินงาน 
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โครงการท่ี  14 
โครงการการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยสารพดัช่างอุดรธาน ีประจําปีการศึกษา 2563 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางนวลนภา  ริมโพธ์ิเงิน 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา ว่าด้วยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับ และกฎกระทรวง

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือประเมินผล

และติดตามตรวจสอบคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีกลไกในการควบคุม

ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความ

เช่ือมมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 ในการน้ี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีได้มีประกาศเร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย

สารพัดช่างอุดรธานี เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 
9 ประเด็กการประเมิน เพ่ือใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยเหตุผลดังกล่าววิทยาลัย

สารพัดช่างอุดรธานีต้องจัดทําการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ประจําปี

การศึกษา 2563 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
5.  วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 5.2 เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบออนไลน์ และสรุปรูปเล่ม 
 5.3 ได้เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาทันเวลาที่กําหนด 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ได้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 1 ชุด 
   6.1.2 ได้รายงานข้อมูลแบบออนไลน์ และจัดรูปเล่มรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา จาํนวน 30 เลม่ 
   6.1.3 ได้เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
และสถานศึกษาท่ัวประเทศ  จํานวน 400 แห่ง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาตรฐาน 
   6.2.2 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบออนไลน์ และรปูเล่ม                         
มีความสมบูรณ์ 
   6.2.3 ได้เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาทันเวลาที่กําหนด 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ติดตามประเมินผล             
6. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 

8.1 ออกแบบเคร่ืองมือการเก็บข้อมูล ตามมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น                    
การประเมิน 
 8.2 ปรับปรุงเคร่ืองมือฯ ตามคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 8.3 แจกเคร่ืองมือฯ เพ่ือเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 8.4 ติดตาม รวบรวม และสรุปข้อมูล 
 8.5 รายงานออนไลน์ และจดัทํารูปเล่มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 8.6 เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - 2,500 2,500 - 5,000 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................. - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - 2,500 2,500 - 5,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
   10.1 ได้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่มคีุณภาพ 
 10.2 ได้รายงานออนไลน์และรูปเล่มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่สมบูรณ์ 
 10.3 ได้เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาทันเวลาที่กําหนด 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ประเมินสิ้นสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  15 
โครงการการจัดทําแผนปฏิบติัราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุนิสา   ศรีเจรญิ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ในมาตรา 6   
ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  อีกทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา  พ.ศ. 2561 ในข้อ 3 กําหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาพร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้  ซึ่งการที่จะดําเนินงาน

ภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานั้น ผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนจะต้องมีความเห็น

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  จึงต้องมีแผนปฏิบัติการประจําปีเป็นกรอบที่กําหนด เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การดําเนินงาน และบริหารจัดการศึกษาต่อไป 
 ดังน้ัน  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี   จึงได้จัดทําโครงการการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ . 2564  และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องและรองรับ
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบาย

รัฐบาล  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน  นักศึกษา  บุคลากร  สถานศึกษา  และชุมชนต่อไป 
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5.  วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือให้ทราบถึงผลการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของการดําเนินงานในปีงบประมาณ             
ที่ผ่านมา 
 5.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 
 5.3 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  
 5.4 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือและแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน  20  เล่ม 
   6.1.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ จํานวน 10 
เล่ม 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตาม

แผนงานที่กําหนด 
   6.2.2 การใช้จา่ยเงินงบประมาณและเงินรายได้ของสถานศึกษามีประสทิธิภาพ 
   6.2.3 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีที่มีประสิทธิผล 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. แต่งต้ังและประชุม

คณะกรรมการจัดทําแผน 
             

3. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปี และรายงานผล
การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา 

            

4. สรุปรายงาน ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
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8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
   8.1 บันทึกแจ้งเวียนให้บุคลากรเสนอโครงการ และค่าใช้จา่ยที่มีความจําเป็นต้องใช้                            
ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารในงานต่าง ๆ  
   8.2 รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือมาจัดทําเป็นร่างแผนปฏิบัติราชการ 
   8.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือปรับเพ่ิม-ลดวงเงินที่ขอให้เหมาะสมและเพียงพอกับจํานวน

งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร 
   8.4 นําข้อมูลทีไ่ด้พิจารณาเพ่ิม-ลดเรียบร้อยแล้วมาจัดทําเป็นต้นฉบับแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี 
 8.5 นําต้นฉบับแผนปฏิบัติราชการ เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือให้กรรมการสถานศึกษาพิจารณา

เห็นชอบ 
 8.6 นําแผนปฏิบัติราชการผ่านความเห็นชอบแล้ว ไปจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 
 8.7 แจ้งและเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - 5,000 - 5,000 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................. - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 5,000 - 5,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
   10.1 มีการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   10.2 การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้เป็นไปตามที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ประเมินระหว่างดําเนินงานโดยใช้แบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
 11.2  ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ จากแบบสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการท่ี  16 
โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางพิมพ์  พิมพ์ชนกธาดา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

ให้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา โดยให้มีการจัดหาวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ เช่ียวชาญ 
ผู้ชํานาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้ง

ระดับ ปวช., ปวส. ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรมใหม่ ๆ 
ที่สอดคล้องกับสาขาอาชีพที่กําลังศึกษาอยู่ วิทยาลัยฯ จึงต้องแสวงหาความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน

อย่างต่อเน่ือง 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือใหมใ่นการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้

ตรงตามสาขาอาชีพตลาดแรงงานต้องการ 
 5.2 เพ่ือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ชํานาญการ ผู้ขํานาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

จากสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมพัฒนาผู้เรียน 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ชํานาญการ               
ผู้ทรงวุฒิจากสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ิมขึ้น อย่างน้อย 1 คน 
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   6.1.2 แผนกวิชาที่เปิดสอนทั้งระดับ ปวช., ปวส. มีการเชิญวิทยากรภูมปัิญญา

ท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ชํานาญการ ผู้ทรงวุฒิร่วมพัฒนาผู้เรียน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการพัฒนาผู้เรียน 
   6.2.2 ผู้เรียนในระดับ ปวช., ปวส. มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
และนวัตกรรมใหม่จากวิทยากรภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ชํานาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ดําเนินการตามกิจกรรม              
3. ติดตามประเมินผล             
4. สรุปผลการดําเนินโครงการ             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 

8.1 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
8.2 สํารวจความต้องการการเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ชํานาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
8.4 จัดทําหนังสือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ชํานาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.5 จัดการอบรมให้กับผู้เรียน 
8.6 ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,800 - 1,200 - 3,000 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................. - - - - - 

รวมทั้งสิน้ 1,800 - 1,200 - 3,000 
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10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1  วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ชํานาญการ ผูท้รงคุณวุฒิ

จากสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ิมขึ้น อย่างน้อย 1 คน 
 10.2 ผู้เรียนในระดับ ปวช., ปวส. มีโอกาสในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ข้อมลูข่าวสาร และ
นวัตกรรมใหมจ่ากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ชํานาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินระหว่างดําเนินงานโดยใช้แบบประเมินผลโครงการ 
 11.2 ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการจากผลการดําเนินงาน 
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โครงการท่ี  17 
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธนพัฒน์   อินทะสร้อย 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา                
ด้านอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และการฝึกอบรม

วิชาชีพซึ่งมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และ
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ               
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และวิทยาลัยฯ 
มีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้เรียนรู้กระบวนการจัดทํางานวิจัย 
และคิดค้นพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ท้องถิ่น สังคม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้สมารถทํางานร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้ดี อีกทั้งเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นกําลัง

สําคัญที่จะพัฒนาประเทศต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเป็นการคิดค้น สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรบัการ

เรียนการสอน 
 5.2 เพ่ือต่อยอดนวัตกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 มีผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภท 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์และจับคู่ทางธุรกิจ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 
            

4. ดําเนินงาน             
5. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
   8.1  จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษา

ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ประจําปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
 8.2 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์

ของคนรุ่นใหม ่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ระดับภาค และระดับชาติ 
 8.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรยีนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง โดยการจัดแสดงผลงานด้านวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เผยแพรต่่อชุมชนและสาธารณชน 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการฯ - - 74,000 - 74,000 

รวมทั้งสิน้ - - 74,000 - 74,000 
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10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1  ได้ผลงานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์และเข้าร่วมประกวดสุดยอด

นวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ระดับภาค และ
ระดับชาติ 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 เข้าร่วมการประกวดฯ ในแต่ละระดับ 
 11.2 ผลรางวัลที่ได้รับ 
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โครงการท่ี  18 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพฒันาและส่งเสริมผู้เรยีน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธนพัฒน์   อินทะสร้อย 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ทําหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และ                  
การส่งเสริมเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  ตามประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เรื่อง การใช้
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                  
พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การดําเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาฯ ในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตําแหน่ง สายงานครู 
ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียนและการพัฒนาตนเอง และพัฒนา

วิชาชีพ ในการจัดการเรียนการสอนครูต้องจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ                 
ทุกรายวิชาที่สอนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอน                      
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ และทําวิจัย เพ่ือคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาการจัดเรียนรู้ และดูแลรักษา

ผู้ เรียนให้สําเร็จการศึกษา จนจบหลักสูตรให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ                      
ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และได้ผู้สําเร็จการศึกษาที่ตรงกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความ
มั่นคงให้กับประเทศชาติได้ 
 ในการน้ี งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จึงเล็งเห็นว่า ครูเป็นบุคลากรที่สําคัญ               
จึงได้จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน โดยเชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีความรู้ความ



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 85 
 

เช่ียวชาญด้านการจัดทําวิจัย ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิจัยช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ   
จึงจะสามารถแก้ปัญหาหรือข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ในการทําวิจัย 
 5.2  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี มีความรู้ เทคนิควิธีการ และกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน

อย่างเป็นระบบ 
 5.3  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการวิจัยในช้ันเรียน 
 5.4  ครูมีผลงาน และส่งวิจัยในช้ันเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 5.5  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา

ในด้านครูผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จํานวน 50 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
   6.2.2  ครมูีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ขออนุมัตดิําเนินโครงการฯ             
2. จดัทําคําส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 
             

3. เชญิประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงาน และกําหนดวัน เวลา 
สถานที่ในการจดังาน 

            

4. ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู 
เจ้าหน้าที่ นกัเรยีน นักศึกษา             
ทุกคนทราบอยา่งทั่วถึง 

            

5. จดัอบรม/หน่วยงานภายนอก/
หน่วยงานที่ทําความร่วมมือ/
หน่วยงานใน สอศ. 

            

6. สรุปผลการดาํเนินโครงการ             
7. รายงานผลการดําเนินงานตอ่
ผู้บังคับบัญชา 
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8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
   8.1  จัดอบรมฯ โดยวิทยากรภายนอกกับหน่วยงานที่สถานศึกษาทํา MOU  
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น 4,000 4,000 - - 8,000 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ 4,000 4,000 - - 8,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1  ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน และสามารถนําวิจัยไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาในช้ันเรียนได้ 
 10.2  มีจํานวนผลงานวิจัยในช้ันเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ต่อจํานวนครูที่ทําการสอนทั้งหมด   
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมฯ 
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โครงการท่ี  19 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้รียนอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2564 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางพัชรี   ลีปรีชานนท์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนา SMEs โดยถือเป็นกลยุทธ์สําคัญในการฟ้ืนฟู               
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้านการสร้างผู้ประกอบการใหม่ขณะเดียวกัน                     
ก็จะช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งรายใหม่และรายเดิมสามารถดํารงอยู่และเจริญก้าวหน้า

ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันจะให้ประเทศไทยมีฐานธุรกิจและฐานภาษีที่กว้างขึ้นสามารถสร้าง

รายได้เพ่ือนํามาพัฒนาประเทศต่อไป  ในอดีตที่ผ่านมาผู้ที่มีการศึกษาสูงมักมุ่งประกอบอาชีพ                    
รับเงินเดือนเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ในขณะที่ผู้ที่มีการศึกษาไม่สูงนัก มักประกอบอาชีพอิสระ                 
เป็นผู้ประกอบการซ่ึงมักจะมีพ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอที่จะบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนากิจการให้มี

ขีดความสามารถเพียงพอที่จะแข่งขันได้ภายใต้ระบบการค้าเสรียุคใหม่กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว จึงต้องมุ่งสร้างผู้สําเร็จอาชีวศึกษาให้มีประสบการณ์มีความรู้

ความสามารถเพ่ือก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เป็นหัวใจสําคัญในการ

สร้างธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต และมีความเข้มแข็งย่ิงขึ้นตามลําดับ ซึ่งจะ
ทําให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถฟ้ืนตัวและมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งแนวโน้มของโลกใน

อนาคตการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีจะอํานวยความสะดวกต่อวิถีชีวิตและอาชีพใหม่ การประกอบ

ธุรกิจ SMEs จะเป็นธุรกิจสําคัญ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มองให้สํานักมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาและวิชาชีพดําเนินการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่เพ่ือสนองนโยบายของ

รัฐบาลข้างต้น โดยเช่ือมโยงการทํางานเชิงบูรณาการกับหน่วยงาน สถานประกอบการ หรือศิษย์เก่า               
นําประสบการณ์จากการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการมาบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน
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อาชีวศึกษาเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลในการสนับสนุนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร

นับต้ังแต่การสร้างทักษะประสบการณ์อาชีพเช่ือมโยงแหล่งทุนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถ

ก่อต้ังกิจการได้สําเร็จและดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองเป็นแหล่งจ้างงานและสร้างรายได้แก่ประเทศ

ต่อไป 

  ดังน้ันเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  และพันธกิจของวิทยาลัย  จึงเห็น

ควรที่จะจัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาของ

วิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) เพ่ือให้นักศึกษา              
มีแนวความคิดในการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
นํานักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกแผนธุรกิจ ครู อาจารย์ ที่เก่ียวข้อง เย่ียมชมธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ 
เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจมาประยุกต์กับธุรกิจใน

อนาคตต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและจิตสํานึกในเชิงธุรกิจให้แก่ผู้ เรียน

อาชีวศึกษา 
 5.2  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประกอบธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการแก่

นักเรียน นักศึกษา  
 5.3  เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเองใน

อนาคตได้ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมการ

เขียนแผนธุรกิจ สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน จํานวน 60 คน 
  6.1.2 นักเรียนนักศึกษา และผู้ร่วมโครงการสามารถเขียนแผนธุรกิจได้ 8 แผนธุรกิจ 
  6.1.3 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ครูอาจารย์ที่ เก่ียวข้อง ที่ เข้าร่วม

การศึกษาดูงาน จํานวน 20 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้ร่วมโครงการมีความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ 
  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้ร่วมโครงการมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ

รายใหม่ 
  6.2.3 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ครู อาจารย์ ที่เก่ียวข้อง มีความรู้                 
มีทักษะในการประกอบธุรกิจและสามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับมาบริหารงานของตนในเชิงธุรกิจได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ (Situation) 
1. พิจารณาหัวข้อเรื่องในการ

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

            

ขั้นการวางแผน (Plan) 
1. นําเสนอโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 

             

ขั้นการดําเนินงาน

(Implementation) 
1. ขออนุญาตดําเนินงานตาม

โครงการ 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
3. ศึกษาดูงาน 
3. เตรียมประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ 

ระดับสถานศึกษา และระดับ 
อศจ. 

            

ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
1. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้

เข้ารับการฝึกอบรม 
2. สรุปและประเมินผลการประกวด

แข่งขันแผนธุรกิจ 
3. ประเมินผลความพึงพอใจ

การศึกษาดูงาน 
3. สรุปและรายงานผลต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

            

8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
   8.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 
   8.2  ประกวดแผนธุรกิจ 
 8.3  ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หรือสถานศึกษา 

8.3  ประเมินและสรุปผลโครงการ 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้รียนอาชีวศึกษา 

8,400 17,520 22,080 - 65,000 

 
9.1 กิจกรรมอบรมการเขียนแผนธรุกิจ   
 9.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 14 ชม.)    8,400 
 9.1.2 ค่าอาหารว่าง (60 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)     8,400 
 9.1.3 ค่าอาหารกลางวัน (60 คน x 60 บาท x 2 มื้อ)    7,200 
 9.1.4 ค่าป้ายไวนิล        1,920 
 9.1.5 ค่าวัสดุในการอบรมและจัดทํารูปเล่ม      6,080 
 9.1.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการฝึกอบรม             16,000 
      รวม   48,000 

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการเพ่ือความเหมาะสม 
9.2 กิจกรรมการศึกษาดูงาน   
 9.1.4 ค่าใช้สอยไปราชการ       8,840 
 9.1.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการ               8,160 
      รวม   17,000 

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการเพ่ือความเหมาะสม 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
   10.1  ผู้ร่วมโครงการมีความรู้และสามารถเขยีนแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   10.2  ผู้ร่วมโครงการนําความรู้ประสบการณ์ไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้ 
 10.3  มผีู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้น 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
   11.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
   11.2  แบบสัมภาษณ์ 
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โครงการท่ี  20 
โครงการพัฒนาระบบเครือขา่ยอินเตอร์เนต็ประจําอาคารเรียน และปฏิบัติการ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอัคเดช  พิสัยสวัสด์ิ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนและดําเนิน

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และส่งเสริมความเป็นผู้นําแก่นักเรียนนักศึกษา 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาครู ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาผู้เรียน            
ในด้านต่าง ๆ  ดังน้ัน เพ่ือเป็นการยกระดับและพัฒนาครูในส่วนของการใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจึงได้จัดทําโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์ประจําอาคาร

เรียน และปฏิบัติการน้ีขึ้นมา เพ่ือประโยชน์แก่การพัฒนาครูและการบริหารจัดการต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตในห้องประชุม ช้ัน 3 ให้มีประสิทธิภาพ 
 5.2  เพ่ือบริการในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างครอบคลุม 
 5.3  เพ่ือเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 อุปกรณก์ระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต รองรับ > 100 Client จํานวน 10 ตัว 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  คร ูบุคลากร และนักเรียนสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในห้องประชุมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. จัดทําโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ             
2. ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์             
3. ดําเนินงานติดต้ัง ทดสอบ              
4. สรุปและรายงานผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
   8.1  จัดอบรมฯ โดยวิทยากรภายนอกกับหน่วยงานที่สถานศึกษาทํา MOU  
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - 100,000 100,000
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - - 100,000 100,000
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1  ทุกคนสามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตในห้องประชุมได้ 
 10.2  ห้องประชุมมีระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย รองรับปริมาณมาก และมีประสิทธิภาพ 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 93 
 

โครงการท่ี  21 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อความเป็น Smart College 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอัคเดช  พิสัยสวัสด์ิ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนและดําเนิน

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และส่งเสริมความเป็นผู้นําแก่นักเรียนนักศึกษา 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาครู ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาผู้เรียน            
ในด้านต่าง ๆ  ดังน้ัน เพ่ือเป็นการยกระดับและพัฒนาครูในส่วนของการใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้งานระบบ

สารสนเทศเพ่ือความเป็น Smart College น้ีขึ้นมา เพ่ือประโยชน์แก่การพัฒนาครูและการบริหาร

จัดการต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 5.2  เพ่ือให้ครูมีทักษะความรู้ ความสามารถที่สูงขึ้น 
 5.3  เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการของวิทยาลัย 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ครูทุกคนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  ครทูุกคนสามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. จัดทําโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ             
2. ประสานงานผู้เก่ียวข้อง             
3. ดําเนินงานตามโครงการ              
4. สรุปและรายงานผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
   8.1  จัดอบรมฯ โดยวิทยากรภายนอกกับหน่วยงานที่สถานศึกษาทํา MOU  
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - 5,000 - 5,000 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 5,000 - 5,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1  ครูทุกคนสามารถเข้าระบบใช้งานระบบสารสนเทศของวิทยาลัยได้ 
 10.2  ครูทุกคนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
 10.3  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  22 
โครงการพิธีมอบประกาศนยีบัตรผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตร ปวช., ปวส., วิชาชีพระยะสั้น 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสมนึก   อุ่นแก้ว 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเนน้ และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
นักศึกษาได้ศึกษาจนสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. และวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งจะต้องใช้

ความเพียร ความพยายาม  กําลังกาย  กําลังใจ  ความมุ่งมั่น  จนได้มาซึ่งความสําเร็จ  เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความประทับใจ  ความรู้สึกที่ดี  และความทรงจําที่ดีต่อครู  และสถาบัน  และเป็นสิ่งจูงใจให้

นักเรียนได้มีความพยายามที่จะศึกษาให้สัมฤทธ์ิผล  งานทะเบียนจึงได้จัดทําโครงการพิธีมอบ

ประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส., วิชาชีพระยะสั้น 
5.  วัตถุประสงค ์
 5.1  เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการสําเร็จการศึกษา 
 5.2  เพ่ือให้ผู้สาํเร็จการศึกษาให้ความสําคญัและประโยชน์ของประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
 5.3  เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้สึกที่ดีต่อครู และสถาบัน 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  ผูส้ําเร็จหลักสูตร ปวช., ปวส. เข้ารว่มพิธี  120  คน 
   6.1.2  ผูส้ําเร็จการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เข้าร่วมพิธี  150  คน 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  ผูส้ําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส., และวิชาชีพระยะสั้น  มคีวาม
ภาคภูมิใจในสถานศึกษา 
   6.2.2  ผู้สําเร็จการศึกษา ปวช., ปวส., และวิชาชีพระยะสั้น สามารถพัฒนาตนเอง

และประกอบอาชีพได้ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ 
            

3. ประชุมกรรมการเพ่ือมอบหมาย

หน้าที่ 
            

4. ดําเนินงานตามโครงการ             
5. ประเมินโครงการ             
6. รายงานผลการดําเนินโครงการ             
 
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
   8.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 8.2 แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 8.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายหน้าที่ 
 8.4 ดําเนินงานตามโครงการ 
 8.5 ประเมินโครงการ 
 8.6 รายงานผลการดําเนินโครงการ 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - 30,000 - 30,000 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 30,000 - 30,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
   10.1 นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่สําเร็จการศึกษา 
 10.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้สึกที่ดีในการจัดการศึกษาของสถาบัน 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถาม 
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โครงการท่ี  23 
โครงการจัดทาํบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา และบคุลากร 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสมนึก   อุ่นแก้ว 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545 

(ปรับปรุง พ .ศ . 2546) และ ปวส . พ .ศ . 2546 ส่วนที่  3 การเป็นนักเรียน  นักศึกษา ข้อ 12                        
ให้สถานศึกษาออกบัตรประจําตัวให้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนต้องมีบัตร

ประจําตัว เพ่ือสะดวกในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ดังน้ัน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี โดยงานทะเบียน จึงได้จัดทําโครงการจัดทําบัตรประจําตัว

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
5.  วัตถุประสงค ์
 5.1  เพ่ือส่งเสริมการจัดระบบดูแล ควบคุม ตรวจสอบนักเรียน นักศึกษา 
 5.2  เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  บัตรประจําตัวนักเรียน ปวช. 200 คน  ปวส. 100 คน 
   6.1.2  บัตรประจําตัวบุคลากร จํานวน 85 คน 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  บัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา ปวช. ปวส. และบุคลากรทางการศึกษาที่

สวยงาม ทนทาน 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. มอบบัตรให้นักเรียน นักศกึษา             
4. รายงานผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
   8.1 ขออนุมัติโครงการ 
 8.2 จัดทําบัตร 
 8.3 มอบบัตรให้นักเรียน นักศึกษา 
 8.4 รายงานผล 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - 38,500 - 38,500 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 38,500 - 38,500 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
   10.1 ได้บัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา ปวช., ปวส. และบุคลากรทางการศึกษาที่สวยงาม 
ทนทาน 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 เอกสารเซ็นรับบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา 
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โครงการท่ี  24 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ประจําปีงบประมาณ 2564 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวนัฎพร  สรรพอาษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคนในสังคมเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้โดยคนไทยสามารถเรียนรู้                

ได้ตลอดชีวิตร่วมใจกันพัฒนาภูมิปัญญาไทยควบคู่ กับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี                      
การสืบทอดวัฒนธรรมไทย จึงเป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาคนและสังคมไทยหลายประการ การเสริมสร้าง
ปลูกจิตสํานึกที่ดีงาม เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยเกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ส่งเสริมขนบธรรมเนียม

ที่ ดีงาม ทําให้เกิดการถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่ อีกรุ่นหน่ึง ซึ่งนับว่าเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ไทย 
วัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งที่คู่กับสังคมไทยทําให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และมรดกที่สําคัญ ซึ่งเป็น

ความภาคภูมิในแสดงถึงเกียรติภูมิ ศักด์ิศรีของไทย ดังเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ยังบรรจุความสําคัญของวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมไว้ในการแก้ปัญหาของชาติ ดังน้ัน                   
จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องร่วมใจอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเผยแพร่สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม ด้วยเหตุผล

ดังกล่าวเบื้องต้น ได้ดําเนินการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจําปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้

เกิดเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของขาวไทย ซึ่งยังต้องมีการอนุรักษ์ไว้ให้อนุชน

รุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ

วิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน และสังคมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่อไปในอนาคต 
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5.  วัตถุประสงค ์
 5.1  เพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของขาวไทยและการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม

ให้ดํารงสืบไป 
 5.2 เพ่ือให้บุคลากรได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 
 5.3 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ 
 5.4 เพ่ือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีได้ปฏิบัติ

มาอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จํานวน 
90 คน ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 
   6.1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และแขก
ผู้มีเกียรติ จํานวน 100 คน ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จํานวน 
90 คน เกิดความสามัคคีและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ 
   6.2.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และแขก
ผู้มีเกียรติ จํานวน 100 คน ได้ส่งเสริมประเพณี อันดีงามของชาวไทยและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและ

วัฒนธรรมให้ดํารงสืบไป 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ 
             

3. ดําเนินงานกิจกรรม             
4. รายงานผลและสรุปผล             

5. นําผลการประเมินมาใช้เพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนา 
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8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
   8.1 ขออนุมัติโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ประจําปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563) 
 8.2 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการที่กําหนด 
  8.2.1 กิจกรรมวันครอบครัวสัมพันธ์  
   - ทําบุญตักบาตร 
   - แข่งขันกีฬา 
   - งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
  8.2.2 กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์  
   - ทําบุญตักบาตร 
   - สรงน้ําพระ 
   - รดนํ้าดําหัวผู้อาวุโส 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - 15,000 30,000 - 45,000 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - 15,000 30,000 - 45,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
   10.1 เป็นการส่งเสริมประเพณี อันดีงามของขาวไทยและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงาม 
 10.2 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคี และ
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีงาม 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 หลังจากดําเนินโครงการเสร็จสิ้น 
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โครงการท่ี  25 
โครงการพัฒนาคุณภาพบคุลากรเพื่อการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวนัฎพร  สรรพอาษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

หมวดที่ 7 มาตราท่ี 52 กําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ มีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาครู 
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ซึ่งครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเป็นทรัพยากรการบริหารและเป็นพลังสําคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนให้การปฏิรูป                      
การอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นใจ 
มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่การบริหารบ้านเมืองที่ดี                
จึงเป็นความสําคัญที่ต้องดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  
ได้กําหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาแห่งชาติดังกล่าว และยุทธศาสตร์

ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน              
ของประเทศ ข้อที่  ด้วยเหตุน้ีงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จึงได้จัดทําโครงการพัฒนา

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาขึ้น 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 104 
 

5.  วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะใช้

ในการพัฒนาวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 
 5.4 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50 คน ได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ มีทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพและก้าวทันเทคโนโลยี 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน                    
และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ได้รับเกียรติคุณยกย่องและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

(P) 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. สํารวจความต้องการในการเข้ารับการ

อบรม (ภายในและภายนอก

สถานศึกษา) 
3. ติดต่อประสานงานวิทยากร ผู้บริหาร 

บุคลากรและสถานท่ีดําเนินการ 
4. สํารวจความต้องการไปศึกษาดูงาน 

            

(D) 
1. จัดอบรมให้ความรู้ตามความต้องการ

ท่ีได้จากการสํารวจ (ภายใน
สถานศึกษา) 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากร

ไปอบรม (ภายนอกสถานศึกษา) 
3. การศึกษาดูงาน 

             

(C) รายงานผลและสรุปผล             
(A) นําผลการประเมินมาใช้เพ่ือปรับปรุง

และพัฒนา 
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8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
   8.1 ขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการ (ตุลาคม 2563)  
   8.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
   8.3 ทัศนศึกษาดูงาน 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น 75,000 75,000 - - 150,000
4. รายได้สถานศึกษา 75,000 75,000 - - 150,000
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ 150,000 150,000 - - 300,000
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
   10.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนําองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้รับจาก

การอบรมไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจ ภูมใิจ ในความสําเร็จและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ได้เลื่อนลําดับวิทยฐานะ 
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โครงการท่ี  26 
โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรบัผิดชอบ ต่อสังคม 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิรักษ์   ทองดี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, คหกรรม, ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอ่ืน ๆ และได้ลงเห็นความสําคัญในการพัฒนา 
ให้นักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง                 
ดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีนโยบาย                    
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียนมุ่งเน้นให้

นักเรียน นักศึกษา ได้ทํากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยกําหนดให้สถานศึกษาจัดต้ังองค์การ                      
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้น ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ                 
การอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560  

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะ

พัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีประสบการทั้งในด้านสาขาอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้อง                
กับระบบการเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โครงการเสริมสร้าง

บุคลิกภาพและความรับผิดชอบ ต่อสังคม ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังน้ี  
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1. กิจกรรม จัดหาชุดสูท คณะกรรมการ อวท. 
2. กิจกรรม เสริมสร้างประชาธิปไตย 
3. กิจกรรม เลือกต้ังคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ 
4. กิจกรรม การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพระดับ

สถานศึกษา 
5. กิจกรรม การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ระดับ

จังหวัด 
6. กิจกรรม การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพระดับ 

ระดับภาคฯ 
7. กิจกรรม การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ

ระดับชาติ 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักศึกษา เกิดความเข้าใจ ในคุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม                 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษา เป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กลา้เปลี่ยน กล้าแดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง    
ดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษา มีทักษะวิชาชีพตามสาขางาน และความต้องการของตลาดแรงงาน 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ชุดสทู คณะกรรมการ อวท. 8 ตัว 
  6.1.2 คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ จํานวน 5 ชมรม 

6.1.3 คณะกรรมการ อวท. จํานวน 7 ตําแหน่ง 
6.1.4 มีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด/ระดับภาค/

ระดับชาติ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต    
แห่งประเทศไทย ได้ทราบและเข้าใจหลักการทํางานท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้นสามารถนําแบบรูปแบบ                
การทํางานมาขยายผลประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทํางานได้  
      6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
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7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ขออนุมัติโครงการพร้อมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 
             

3. วิธีดําเนินงาน 
   3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน 
   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

มอบหมายหน้าที่ 
   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ์             
5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 
            

 
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 

8.1 กิจกรรม จัดหาชุดสูท คณะกรรมการ อวท. 
8.2 กิจกรรม เสริมสร้างประชาธิปไตย 
8.3 กิจกรรม เลือกต้ังคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ 
8.4 กิจกรรม การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพระดับ

สถานศึกษา 
8.5 กิจกรรม การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ระดับ

จังหวัด 
8.6 กิจกรรม การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพระดับ 

ระดับภาคฯ 
8.7 กิจกรรม การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพระดับ 

ระดับชาติ 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรม จัดหาชุดสูท คณะกรรมการ อวท. 
- กิจกรรม เสรมิสร้างประชาธิปไตย 
- กิจกรรม เลือกต้ังคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ 
- กิจกรรม การประชุมทางวิชาการองค์การ

วิชาชีพและการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพระดับ

สถานศึกษา 
- กิจกรรม การประชุมทางวิชาการองค์การ

วิชาชีพและการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ระดับ
จังหวัด 
- กิจกรรม การประชุมทางวิชาการองค์การ

วิชาชีพและการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพระดับ 
ระดับภาคฯ 
- กิจกรรม การประชุมทางวิชาการองค์การ

วิชาชีพและการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพระดับ 
ระดับชาติ 

 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
12,000 

- 
- 

500 
 
 

8,000 
 
 

2,000 
 
 
- 
 

 
- 

1,000 
1,000 
1,500 

 
 

2,000 
 
 

2,000 
 
 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
12,000 
1,000 
1,000 
2,000 

 
 

10,000 
 
 

4,000 
 
 
- 

6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - 22,500 7,500 - 30,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
   10.1  นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออก                          
ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 10.2  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ จํานวน 5 ชมรม 
 10.3  คณะกรรมการ อวท. ชุดใหม่ จํานวน 7 ตําแหน่ง 
 10.3  มีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด/ระดับภาค/ระดับชาติ 
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11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
   11.1  ใช้แบบประเมินมาตรฐาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   11.2  สังเกตพฤติกรรม 
   11.3  รางวัลที่ได้รับ 
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โครงการท่ี  27 
โครงการเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิรักษ์   ทองดี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสงัคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, คหกรรม, ศิลปกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอ่ืนๆ และได้ลงเห็นความสําคัญในการพัฒนา            
ให้นักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง                 
ดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีนโยบาย                      
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้

นักเรียน นักศึกษา ได้ทํากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยกําหนดให้สถานศึกษาจัดต้ังองค์การ                   
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้น ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560  

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะ

พัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีประสบการทั้งในด้านสาขาอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้อง                  
กับระบบการเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โครงการเสริมสร้าง

สุขภาพ กีฬาและนันทนาการประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังน้ี  
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1. กิจกรรม สารพัดช่างเกมส์ (Uptech Games) 
2. กิจกรรม แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด 
3. กิจกรรม แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4. กิจกรรม แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับระดับชาติ 
5. กิจกรรม จัดหาอุปกรณ์กีฬา 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักศึกษา เป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กลา้เปลี่ยน กล้าแดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง

ดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 5.2 เพ่ือให้ นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการกีฬา 
 5.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักศึกษาเข้าร่วม สารพัดช่างเกมส์ (Uptech Games) จํานวน  300 คน 
6.1.2 นักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา ระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด/ระดับภาค/

ระดับชาติ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ขออนุมัติโครงการพร้อมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 
             

3. วิธีดําเนินงาน 
   3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน 
   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

มอบหมายหน้าที่ 
   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ์             
5. ประเมินผลและรายงานผลโครงการ             
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8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
8.1 กิจกรรม สารพัดช่างเกมส์ (Uptech Games) 
8.2 กิจกรรม แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด 
8.3 กิจกรรม แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
8.4 กิจกรรม แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับระดับชาติ  
8.5 กิจกรรม จัดหาอุปกรณ์กีฬา 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรม สารพัดช่างเกมส์ (Uptech Games)
- กิจกรรม แขง่ขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด

- กิจกรรม แขง่ขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- กิจกรรม แขง่ขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับ

ระดับชาติ  
- กิจกรรม จัดหาอุปกรณ์กีฬา 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
15,000 
12,000 
4,000 

 
- 
 
- 

 
5,000 
3,000 
1,000 

 
- 
 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
20,000 
15,000 
5,000 

 
- 
 
- 

6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - 31,000 9,000 - 40,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
   10.1 เพ่ือให้นักศึกษา เป็นผูนํ้า กล้าคิด กลา้ทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง

ดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 10.2 เพ่ือให้ นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการกีฬา 
 10.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
   11.1 ใช้แบบประเมินมาตรฐาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   11.2 สังเกตพฤติกรรม 
   11.3 รางวัลที่ได้รับ 
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โครงการท่ี  28 
โครงการเสริมสร้างพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิรักษ์   ทองดี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, คหกรรม, ศิลปกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอ่ืนๆ และได้ลงเห็นความสําคัญในการพัฒนา            
ให้นักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง                 
ดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีนโยบาย                      
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้

นักเรียน นักศึกษา ได้ทํากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยกําหนดให้สถานศึกษาจัดต้ังองค์การ                   
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้น ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560  

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสําคัญในการ           
ที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีประสบการทั้งในด้านสาขาอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้อง                   
กับระบบการเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โครงการเสริมสร้างพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม  ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังน้ี  
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1. กิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม ่
2. กิจกรรม พัฒนาสถานศึกษาคณุธรรมอาชีวศึกษา 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา  
5.2  เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนนักศึกษา โดยมี ร.9 เป็นองค์

ต้นแบบแห่งคุณธรรม 
 5.3 สามารถนํากระบวนการสถานศึกษาคณุธรรม ไปปฏิบัติได้จริง และขยายผลอย่างต่อเน่ือง 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 อบรมคณุธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม ่จํานวน  200 คน 
6.1.2  มีโครงงานคุณธรรม  จํานวน  10  โครงงาน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นํา กล้าคิด 
กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้

ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ขออนุมัติโครงการพร้อมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 
             

3. วิธีดําเนินงาน 
   3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน 
   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

มอบหมายหน้าที่ 
   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ์             
5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 
            



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 116 
 

8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
8.1 กิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม ่
8.2 กิจกรรม พัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - กิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

นักศึกษาใหม ่
 - กิจกรรม พัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม

อาชีวศึกษา 

 
- 
 
- 

 
7,000 

 
1,000 

 

 
2,000 

 
- 

 

 
- 
 
- 

 

 
9,000 

 
1,000 

 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - 8,000 2,000 - 10,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
   10.1  นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออก 
ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 10.2  นักเรียน นักศึกษา ทกัษะวิชาชีพตามสาขางาน และความต้องการของตลาดแรงงาน 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
   11.1  ใช้แบบประเมินมาตรฐาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   11.2  สังเกตพฤติกรรม 
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โครงการท่ี  29 
โครงการรักษาเอกลักษณท์ีดี่งามของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิรักษ์   ทองดี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, คหกรรม, ศิลปกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอ่ืนๆ และได้ลงเห็นความสําคัญในการพัฒนา            
ให้นักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง                 
ดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีนโยบาย                      
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้

นักเรียน นักศึกษา ได้ทํากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยกําหนดให้สถานศึกษาจัดต้ังองค์การ                   
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้น ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560  

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสําคัญในการ                   
ที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีประสบการทั้งในด้านสาขาอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้อง                
กับระบบการเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการโครงการ รักษาเอกลักษณ์                  
ที่ดีงามของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังน้ี  
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1. กิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                           
บดินทรเทพยวรางกูร 

2. กิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี 
3. กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 
4. กิจกรรม พิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุ 
5. กิจกรรม สุนทรภู่รําลึก 
6. กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือปลูกจิตสํานึก ความรักชาติ ศาสนา และเทดิทนูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 5.2  เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
                    6.1.1 นักเรยีน นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม เฉลมิพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จํานวน  200 คน 

6.1.2 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า

สุทิดาพระบรมราชินี   จํานวน  200 คน 
6.1.3 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมจํานวน 200 คน 
6.1.4 นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุ จํานวน  

200 คน 
6.1.5 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม สุนทรภู่รําลึก  จํานวน  200 คน 
6.1.6 นักเรียน นักศึกษา เขา้ร่วม กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา จํานวน  200 คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสนา และสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
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7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ขออนุมัติโครงการพร้อมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 
             

3. วิธีดําเนินงาน 
   3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน 
   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

มอบหมายหน้าที่ 
   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ์             
5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 
            

 
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 

8.1 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
8.2 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี 
8.3 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 
8.4 กิจกรรมพิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุ 
8.5 กิจกรรมสนุทรภู่รําลึก 
8.6 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  กิจกรรมเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร 
-  กิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ 
พระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี 
- กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 
- กิจกรรม พิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุ 
- กิจกรรม สุนทรภู่รําลึก 
- กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา 

 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 

10,000 
- 

1,000 

 
1,000 

 
 

1,000 
 

1,000 
3,000 
2,000 
1,000 

 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
1,000 

 
 

1,000 
 

1,000 
13,000 
2,000 
2,000 

6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - 11,000 9,000 - 20,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
   10.1  นักเรียน นักศึกษา แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสนา และสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
   11.1  ใช้แบบประเมินมาตรฐาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   11.2  สังเกตพฤติกรรม 
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โครงการท่ี  30 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิรักษ์   ทองดี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, คหกรรม, ศิลปกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอ่ืนๆ และได้ลงเห็นความสําคัญในการพัฒนา            
ให้นักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง                 
ดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีนโยบาย                      
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้

นักเรียน นักศึกษา ได้ทํากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยกําหนดให้สถานศึกษาจัดต้ังองค์การ                   
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้น ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560  

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะ

พัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีประสบการทั้งในด้านสาขาอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้อง                 
กับระบบการเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โครงการส่งเสริม                  
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังน้ี  
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1. กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
    บดินทรเทพยวรางกูร  
2. กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือปลูกจิตสํานึก ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 5.2  เพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
                     6.1.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จํานวน  200 คน 

6.1.2 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี   จํานวน  200 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสนา และสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และอนุรักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ขออนุมัติโครงการพร้อมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 
             

3. วิธีดําเนินงาน 
   3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน 
   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

มอบหมายหน้าที่ 
   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ์             
5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 
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8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
8.1 กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร  
8.2 กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร 
-  กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
1,000 

 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
1,000 

 
 
- 

6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 1,000 - 1,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
   10.1  นักเรียน นักศึกษา แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสนา และสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และอนุรักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
   11.1  ใช้แบบประเมินมาตรฐาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   11.2  สังเกตพฤติกรรม 
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โครงการท่ี  31 
โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิรักษ์   ทองดี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสงัคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, คหกรรม, ศิลปกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอ่ืนๆ และได้ลงเห็นความสําคัญในการพัฒนา            
ให้นักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง                 
ดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีนโยบาย                      
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้

นักเรียน นักศึกษา ได้ทํากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยกําหนดให้สถานศึกษาจัดต้ังองค์การ                   
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้น ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560  

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะ

พัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีประสบการทั้งในด้านสาขาอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้อง                 
กับระบบการเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โครงการพัฒนามาตรฐาน

วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประกอบด้วย 1 กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์  
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5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะด้านวิชาชีพ ของแต่ละสาขางาน 
 5.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ทดสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
                     6.1.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 
จํานวน  100 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนนักศึกษา มีการพัฒนาความสามารถเสริมทักษะและเพ่ิมพูนความ

เช่ียวชาญในงานอาชีพ  ทักษะวิชาชีพ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ขออนุมัติโครงการพร้อมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 
             

3. วิธีดําเนินงาน 
   3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน 
   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

มอบหมายหน้าที่ 
   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ์             
5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 
            

 
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 

8.1 กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ปวช.3 ทุกคน 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 
- 

 
1,000 

6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 1,000 - 1,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
   10.1  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 ทุกคน ผ่านการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
   11.1  ใช้แบบประเมิน 
 11.2  สังเกตพฤติกรรม 
 11.3  ผลการทดสอบ 
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โครงการท่ี  32 
โครงการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิรักษ์   ทองดี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสงัคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, คหกรรม, ศิลปกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอ่ืนๆ และได้ลงเห็นความสําคัญในการพัฒนา            
ให้นักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง                 
ดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีนโยบาย                      
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้

นักเรียน นักศึกษา ได้ทํากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยกําหนดให้สถานศึกษาจัดต้ังองค์การ                   
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้น ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560  

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะ

พัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีประสบการทั้งในด้านสาขาอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้อง                
กับระบบการเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โครงการส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังน้ี  
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1. กิจกรรม ประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร 
2. กิจกรรม ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักศึกษา คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ตามสาขางาน  
 5.2  เพ่ือให้นักศึกษา สามารถนําความรู้ ประยุกต์ใช้งาน ตามสาขางาน  
 5.3  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในผลงานสิ่งประดิษฐ์  
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  กิจกรรมประกวดโครงงานวิชาชีพ ( Project) ตามหลักสูตร จํานวน 150  คน 

      6.1.2  กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิง่ประดิษฐ์จากของเหลือใช้ จาํนวน 
100 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียนนักศึกษา มีการพัฒนาความสามารถเสริมทักษะและเพ่ิมพูนความเช่ียวชาญใน

งานอาชีพ  ทักษะวิชาชีพ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ขออนุมัติโครงการพร้อมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 
             

3. วิธีดําเนินงาน 
   3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน 
   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

มอบหมายหน้าที่ 
   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ์             
5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 
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8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
 8.1  กิจกรรมประกวดโครงงานวิชาชีพ ( Project) ตามหลกัสูตร 
 8.2  กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรม ประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) 
ตามหลักสูตร 
- กิจกรรม ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และ

สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 

 
- 
 
- 

 

 
- 
 
- 

 

 
2,000 

 
2,000 

 

 
- 
 
- 

 

 
2,000 

 
2,000 

 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 4,000 - 4,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1  โครงงานวิชาชีพ ( Project) ตามหลกัสูตร จํานวน  20 ผลงาน 
 10.2  โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์จากของเหลอืใช้ จํานวน  20 ผลงาน 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
   11.1  ใช้แบบประเมิน 
   11.2  สังเกตพฤติกรรม 
   11.3  ผลการประกวดและรางวัลที่ได้รับ 
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โครงการท่ี  33 
โครงการส่งเสริมการเรียนรูแ้บบบูรณาการ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิรักษ์   ทองดี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, คหกรรม, ศิลปกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอ่ืนๆ และได้ลงเห็นความสําคัญในการพัฒนา            
ให้นักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง                 
ดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีนโยบาย                      
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้

นักเรียน นักศึกษา ได้ทํากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยกําหนดให้สถานศึกษาจัดต้ังองค์การ                   
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้น ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560  

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะ

พัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีประสบการทั้งในด้านสาขาอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้อง               
กับระบบการเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โครงการส่งเสริม                 
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การเรียนรู้แบบบูรณาการ ประกอบด้วย กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
Access) 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา บูรณาการ การเรียนให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 5.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเองได้ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access)   
จํานวน 150  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียนนักศึกษา มีการพัฒนาความสามารถเสริมทักษะและเพ่ิมพูนความเช่ียวชาญใน

งานอาชีพ  ทักษะวิชาชีพ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ขออนุมัติโครงการพร้อมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 
             

3. วิธีดําเนินงาน 
   3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน 
   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

มอบหมายหน้าที่ 
   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ์             
5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 
            

8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
 8.1  กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access)   
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง (Self-Access)   

 
- 

 
- 

 
2,000 

 
- 

 
2,000 

6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 2,000 - 2,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1 นักศึกษามีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ มีทักษะพัฒนาเทคโนโลยีของนักศึกษา 
ส่งเข้าประกวดในระดับสถาบัน ระดับภาค และระดับชาติ 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
   11.1  ใช้แบบประเมิน 
   11.2  สังเกตพฤติกรรม 
   11.3  ผลการประกวดและรางวัลที่ได้รับ 
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โครงการท่ี  34 
โครงการพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิรักษ์   ทองดี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, คหกรรม, ศิลปกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอ่ืนๆ และได้ลงเห็นความสําคัญในการพัฒนา            
ให้นักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง                 
ดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีนโยบาย                      
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้

นักเรียน นักศึกษา ได้ทํากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยกําหนดให้สถานศึกษาจัดต้ังองค์การ                   
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้น ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560  

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะ

พัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีประสบการทั้งในด้านสาขาอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้อง                
กับระบบการเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โครงการพัฒนาความรู้

และความสามารถทางวิชาการ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังน้ี 
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1. กิจกรรม แข่งขนัตอบปัญหาทางวิชาการ 
2. กิจกรรม ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
3. กิจกรรม ส่งเสริมทักษะภาษาไทย 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และเข้าใจ ภาษาต่างประเทศ 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาตนเองทางด้านภาษาต่างประเทศ 
 5.3  เพ่ือส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ทางด้านภาษา   
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ  จํานวน 100  คน    
  6.1.2 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ   จํานวน 100  คน 
  6.1.3 กิจกรรม ส่งเสริมทักษะภาษาไทย   จํานวน 100  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักศึกษามีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ มีการพัฒนาความสามารถเสริมทักษะและ

เพ่ิมพูนความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  ทักษะวิชาชีพ กระตือรือร้นใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองด้าน

ภาษาต่างประเทศ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ขออนุมัติโครงการพร้อมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 
             

3. วิธีดําเนินงาน 
   3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน 
   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

มอบหมายหน้าที่ 
   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ์             
5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 
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8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
8.1 กิจกรรม แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
8.2 กิจกรรม ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
8.3 กิจกรรม ส่งเสริมทักษะภาษาไทย 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรม แขง่ขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
- กิจกรรม ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรม ส่งเสริมทักษะภาษาไทย 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
1,000 
1,000 
1,000 

 
- 
- 
- 

 
1,000 
1,000 
1,000 

6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 3,000 - 3,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1  นักศึกษามีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ มีการพัฒนาความสามารถเสริมทกัษะ 
และเพ่ิมพูนความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  ทักษะวิชาชีพ กระตือรือร้นใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเอง 
ด้านภาษาต่างประเทศ 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
   11.1  ใช้แบบประเมิน 
   11.2  สังเกตพฤติกรรม 
   11.3  ผลการประกวดและรางวัลที่ได้รับ 
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โครงการท่ี  35 
โครงการพัฒนานักศึกษาใหมี้มาตรฐานสูส่ากล 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิรักษ์   ทองดี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, คหกรรม, ศิลปกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอ่ืนๆ และได้ลงเห็นความสําคัญในการพัฒนา            
ให้นักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง                 
ดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีนโยบาย                      
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้

นักเรียน นักศึกษา ได้ทํากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยกําหนดให้สถานศึกษาจัดต้ังองค์การ                   
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้น ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560  

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะ

พัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีประสบการทั้งในด้านสาขาอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้อง        
กับระบบการเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โครงการพัฒนานักศึกษา
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ให้มีมาตรฐานสู่สากลประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังน้ี  กิจกรรม พัฒนาผู้นําอาชีวศึกษา,  กิจกรรม พัฒนา

และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ด้านอาชีวศึกษาจากต่างประเทศ 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาการเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปล่ียน 
กล้าแดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาตนเองทางด้านภาษาต่างประเทศ 
 5.3  เพ่ือส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ทางด้านภาษา   
 5.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์                                  
ทางด้านภาษาต่างประเทศ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  กิจกรรม พัฒนาผู้นําอาชีวศึกษา  จํานวน 80  คน    
  6.1.2  กิจกรรม พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ด้านอาชีวศึกษา 

จากต่างประเทศ จํานวน 100  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักศึกษามีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและมีการพัฒนาการเป็นผู้ นํา กล้าคิด                  
กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความรู้และพัฒนาตนเองด้าน

ภาษาต่างประเทศ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ขออนุมัติโครงการพร้อมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 
             

3. วิธีดําเนินงาน 
   3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน 
   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

มอบหมายหน้าที่ 
   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ์             
5. ประเมินผลและรายงานผลโครงการ             
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8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
8.1 กิจกรรม พัฒนาผู้นําอาชีวศึกษา   
8.2 กิจกรรม พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ด้านอาชีวศึกษาจากต่างประเทศ 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรม พัฒนาผู้นําอาชีวศึกษา   
- กิจกรรม พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้

ประสบการณ์ ด้านอาชีวศึกษาจากต่างประเทศ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
3,000 
2,000 

 

 
- 
- 

 
3,000 
2,000 

 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 5,000 - 5,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 

10.1  ผู้นําอาชีวศึกษา  จํานวน 80  คน    
10.2  นักศึกษามีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและมกีารพัฒนาการเป็นผู้นํา กล้าคิด กลา้ทํา 

กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความรู้และพัฒนาตนเองด้านภาษาต่างประเทศ 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
   11.1  ใช้แบบประเมิน 
   11.2  สังเกตพฤติกรรม 
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โครงการท่ี  36 
โครงการพัฒนากิจการลูกเสอื กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธาน ี

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิรักษ์   ทองดี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, คหกรรม, ศิลปกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอ่ืนๆ และได้ลงเห็นความสําคัญในการพัฒนา            
ให้นักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง                 
ดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีนโยบาย                      
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้

นักเรียน นักศึกษา ได้ทํากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยกําหนดให้สถานศึกษาจัดต้ังองค์การ                   
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้น ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560  

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะ

พัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีประสบการทั้งในด้านสาขาอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้อง                
กับระบบการเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โครงการพัฒนากิจการ

ลูกเสือ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ดังน้ี   
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1. กิจกรรม เตรียมลูกเสือวิสามัญ 
2. กิจกรรม  Day camp   
3. กิจกรรม เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจํากองลูกเสือวิสามัญ 
4. กิจกรรม ฝกึอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามญั วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 
5. กิจกรรม เตรียมรับการประเมินลูกเสือวิสามัญ ระดับจังหวัด 
6. กิจกรรม เตรียมรับการประเมินลูกเสือวิสามัญ ระดับกลุม่จังหวัด 
7. กิจกรรม เตรียมรับการประเมินลูกเสือวิสามัญ ระดับภาค 
8. กิจกรรม เตรียมรับการประเมินลูกเสือวิสามัญ ระดับชาติ 
9. กิจกรรม งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ สถานศึกษา อาชีวศึกษาระดับภาค/

ชาติ 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจพิธีการของลูกเสือ 
 5.2 เพ่ือให้ลูกเสือ ปฏิบัติตามระเบียบของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
5.3 เพ่ือให้ปลูกฝังให้ลูกเสือมีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 กิจกรรม เตรียมลูกเสือวิสามัญ  จํานวน 100  คน    
  6.1.2 กิจกรรม  Day camp   จํานวน 100  คน 
  6.1.3 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจํากองลูกเสือวิสามัญ  
จํานวน 100 คน 
  6.1.4 กิจกรรม ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  
จํานวน 16 คน 
  6.1.5  กิจกรรม งานชุมนุมลกูเสือและเนตรนารีวิสามัญ สถานศึกษา อาชีวศึกษา 
ระดับภาค จํานวน 8 คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักศึกษามีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและมกีารพัฒนาการเป็นผู้นํา กล้าคิด  
กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และเป็นเยาวชนคนดีของประเทศชาติ 
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7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ขออนุมัติโครงการพร้อมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 
             

3. วิธีดําเนินงาน 
   3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน 
   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

มอบหมายหน้าที่ 
   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ์             
5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 
            

8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
 8.1  กิจกรรม เตรียมลูกเสือวิสามัญ   
 8.2  กิจกรรม  Day camp    
 8.3  กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจํากองลูกเสือวิสามัญ  
 8.4  กิจกรรม ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  
 8.5  กิจกรรม เตรียมรับการประเมินลูกเสอืวิสามัญ ระดับจังหวัด 
 8.6  กิจกรรม เตรียมรับการประเมินลูกเสอืวิสามัญ ระดับกลุ่มจังหวัด 
 8.7  กิจกรรม เตรียมรับการประเมินลูกเสอืวิสามัญ ระดับภาค 
 8.8  กิจกรรม เตรียมรับการประเมินลูกเสอืวิสามัญ ระดับชาติ 
 8.9  กิจกรรม งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ สถานศึกษา อาชีวศึกษาระดับภาค/ชาติ 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรม เตรยีมลูกเสือวิสามัญ  
- กิจกรรม  Day camp   
- กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธี

เข้าประจํากองลูกเสือวิสามัญ  
- กิจกรรม ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  
-  กิจกรรม เตรียมรับการประเมินลูกเสือ

วิสามัญ ระดับจังหวัด 
-  กิจกรรม เตรียมรับการประเมินลูกเสือ

วิสามัญ ระดับกลุ่มจังหวัด 
-  กิจกรรม เตรียมรับการประเมินลูกเสือ

วิสามัญ ระดับภาค 
-  กิจกรรม เตรียมรับการประเมินลูกเสือ

วิสามัญ ระดับชาติ 
- กิจกรรม งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารี
วิสามัญ สถานศึกษา อาชีวศึกษาระดับภาค/
ชาติ 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 
1,000 

- 
15,000 

 
- 
 

3,000 
 

2,000 
 
- 
 
- 
 

4,000 
 
 

 
1,000 
2,000 
5,000 

 
- 
 

2,000 
 

1,000 
 
- 
 
- 
 

4,000 
 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
2,000 
2,000 
20,000 

 
- 
 

5,000 
 

3,000 
 
- 
 
- 
 

8,000 
 

6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - 25,000 15,000 - 40,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 

10.1  นักศึกษามีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและมกีารพัฒนาการเป็นผู้นํา กล้าคิด กลา้ทํา 
กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และเป็นเยาวชนคนดีของประเทศชาติ 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
   11.1  ใช้แบบประเมิน 
   11.2  สังเกตพฤติกรรม 
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โครงการท่ี  37 
โครงการการประเมินมาตรฐานองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแหง่ประเทศไทย 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิรักษ์   ทองดี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, คหกรรม, ศิลปกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอ่ืนๆ และได้ลงเห็นความสําคัญในการพัฒนา            
ให้นักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน กล้าแดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง                 
ดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีนโยบาย                      
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้

นักเรียน นักศึกษา ได้ทํากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยกําหนดให้สถานศึกษาจัดต้ังองค์การ                   
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้น ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ                      
การอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560  

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะ

พัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีประสบการทั้งในด้านสาขาอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้อง                
กับระบบการเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โครงการการประเมิน

มาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ดังน้ี กิจกรรม        



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 144 
 

เตรียมรับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด, ระดับ
กลุ่มจังหวัด,ระดับภาค,ระดับชาติ  
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักศึกษา เกิดความเข้าใจ ในคุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2  เพ่ือให้ทราบถึงระดับความสัมฤทธ์ิผลของการจัดกิจกรรมตามหมวด, แผนงาน, โครงการ
ของกิจกรรมทีไ่ด้ปฏิบัติไปแล้ว 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 กิจกรรมเตรียมรับการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพ ฯ ระดับจังหวัด/ระดับ

กลุ่มจังหวัด/ระดับภาค/ระดับชาติ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้ทราบและเข้าใจหลักการทํางานที่

เป็นรูปธรรมมากขึ้นสามารถนําแบบรูปแบบการทํางานมาขยายผลประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทํางานได้ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ขออนุมัติโครงการพร้อมกําหนด

แผนการดําเนินงาน 
             

3. วิธีดําเนินงาน 
   3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน 
   3.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

มอบหมายหน้าที่ 
   3.3 ดําเนินการโครงการ 

            

4. ประชาสัมพันธ์             
5. ประเมินผลและรายงานผล

โครงการ 
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8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
   8.1 กิจกรรม เตรียมรับการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
จังหวัด   
   8.2 กิจกรรม เตรียมรับการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
กลุ่มจังหวัด 
   8.3 กิจกรรม เตรียมรับการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
ภาคฯ 
   8.4 กิจกรรม เตรียมรับการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับชาติ 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมเตรียมรับการประเมินฯ ระดับจังหวัด 
-กิจกรรมเตรียมรับการประเมินฯระดับกลุ่ม

จังหวัด 
-กิจกรรมเตรียมรับการประเมินฯ ระดับภาค ฯ 
-กิจกรรมเตรียมรับการประเมินฯ ระดับชาติ 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
10,000 
5,000 

 
- 
- 

 
3,000 
2,000 

 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
13,000 
7,000 

 
- 
- 

6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - 15,000 5,000 - 20,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
   10.1 คณะกรรมการได้ทราบและเข้าใจการทํางานที่เป็นรูปธรรมมากข้ึนสามารถนําแบบรูปแบบ

การทํางานมาขยายผลประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทํางานได้ 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
   11.1 ใช้แบบประเมินมาตรฐาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   11.2 สังเกตพฤติกรรม 
   11.3 รางวัลที่ได้รับ 
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โครงการท่ี  38 
โครงการตรวจสุขภาพนักเรยีนนักศึกษาประจําป ี

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางวราภรณ์   ประทุมโฉม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสงัคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข การที่คนเราจะ

สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปกติน้ัน ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม 
ความสามารถ และที่ขาดไม่ได้คือด้านสุขภาพทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ สุขภาพน้ันจะเป็นจุดเร่ิมใน

การดําเนินชีวิตของคนเรา ถ้าเรามีสุขภาพที่ดี สมองก็จะปลอดโปร่ง สามารถคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ               
ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้อย่างมีสติ รอบคอบ และควบคุมให้มันดําเนินไปอย่างถูกต้องเหมาะสมในการศึกษา             
ก็เช่นกัน นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพที่ดี กระบวนการเรียนก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียน 
นักศึกษาสามารถรับข้อมูลได้เต็มที่และนําไปต่อยอดในกระบวนการต่าง ๆ ได้ 
 ในการน้ีทางงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดทําโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2563 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพ 
และสามารถป้องกันโรคติดต่อ  และไม่ติดต่อเบ้ืองต้นได้ 
5.  วัตถุประสงค ์
 5.1  เพ่ือตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ารับการตรวจ

สุขภาพประจําปี   จํานวน  200 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพดี และมีความรู้เบ้ืองต้นในการรักษาสุขภาพ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ             

3. ดําเนินการ             

4. สรุปและรายงานผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 

8.1 ประชาสัมพันธ์/เชิญชวน ให้นักเรียนนักศึกษาเข้ารีบการตรวจสุขภาพ 
8.2 ประสานกับหน่วยงานภายนอก  ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสุขภาพ 
8.3 ดําเนินโครงการ 
8.4 บันทึกภาพกิจกรรม 
8.5 รายงานการดําเนินโครงการ 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 1,000 - 1,000 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 1,000 - 1,000 
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10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
10.1  นักเรียนนักศึกษาระดับช้ัน ปวช. ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจําปี ประมาณ 200 คน 
10.2  นักเรียนนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจําปี ประมาณ 150 คน  

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการท่ี  39 
โครงการอาหารปลอดภัยใสใ่จสุขภาพ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางวราภรณ์   ประทุมโฉม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาภาวะโภชนาการเกินและขาดสารอาหารในเด็กไทย เป็นปัญหาสําคัญ

ที่ควรให้ความสําคัญและทุกคนจะต้องร่วมมือกันเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง สาเหตุสําคัญที่ทําให้

เด็กไทยวัยเรียน ผอม เต้ีย อ้วน ส่งผลต่อภาวะไอคิวของเด็กไทยค่อนข้างตํ่ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล  
เพราะพฤติกรรมทางโภชนาการและสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ การกินอาหารไม่ครบ 3 มื้อ กินผัก ผลไม้
น้อยลง  การบริโภคขนมกรุบกรอบและนํ้าอัดลมเพ่ิมขึ้น  และกิจกรรมทางกายและการออกกําลังกาย

น้อยลง ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กไทย การเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย

และสติปัญญาที่ช้าไม่เต็มศักยภาพที่ควรจะเป็น  ด้วยเหตุน้ี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เล็งเห็น

ความสําคัญของปัญหาจากการบริโภคที่ไม่ถูกหลักโภชนาการของนักศึกษาจึงได้จัดทําโครงการอาหาร

ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพขึ้น  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความตระหนักและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ ซึ่งจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม                 
ด้านสุขภาพที่ดีของนักศึกษาต่อไป  จําเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลในความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาให้

อยู่ในระเบียบวินัยของวิทยาลัย 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าและถูกสขุลักษณะ 
 5.2  เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการและ

งดเว้นอาหารที่ไม่เหมาะสม 
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 5.3  เพ่ือให้จําหน่ายอาหาร ปรุงอาหารที่สด สะอาด ปราศจากสารเคมี และเช้ือโรคต่าง ๆ และ
ส่งเสริมการบรโิภคอาหารภายใน วิทยาลัยฯ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  นักศึกษา คร-ูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักการภารโรง จํานวน 500 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  นักศึกษาได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าและถูกสขุลักษณะ  
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ประชาสัมพันธ์โครงการ             

4. สรุปและประเมินผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 

8.1 ประชาสัมพันธ์/เชิญให้ทุกคนรับประทานอาหารในวิทยาลยั 
8.2 ประชุมช้ีแจงผู้ให้บริการด้านอาหาร (แม่ค้า) 
8.3 ส่งเสริมใหผู้้ใหบ้ริการด้านอาหาร (แม่ค้า) เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก 
8.4 ดูแล/ตรวจสอบความสะอาด ณ บริเวณทีใ่ห้บริการ (โรงอาหาร) 
8.5 เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก(สํานักงานเทศบาล)เข้าตรวจด้านสุขอนามัยโรงอาหาร 
8.6 ประเมินผลการให้บริการ 
8.7 สรุปผลการดําเนินโครงการ 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 2,000 - 2,000 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 2,000 - 2,000 
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10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1  นักศึกษาได้รับประทานอาหารท่ีสด สะอาด ปลอดภัย 
 10.2  นักศึกษาได้รับประทานอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ 
 10.3  นักศึกษาสามารถเลือกซื้ออาหารท่ีมีคณุภาพ 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบประเมินผู้รับบริการ 
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โครงการท่ี  40 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ทะเลาะวิวาทและการพนัน ในสถานศกึษา 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายพิสิฐ   โฮ่ลิ่ม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองด้วยปัจจุบันสารเสพติดได้แพร่ระบาดเข้าไปตามสถานศึกษา การทะเลาวิวาทและการพนัน

และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การแก้ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เริ่มจากนักเรียน

นักศึกษา  ครอบครัว สถานศึกษา จนกระทั่งถึงชุมชน 
 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกัน รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด การทะเลาวิวาทและ             
การพนัน  พร้อมทั้งเป็นคนดี มีคุณภาพ ที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
 งานปกครอง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีจึงได้จัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ทะเลาะวิวาทและการพนัน ในสถานศึกษาขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และการพนัน 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีภูมิคุ้มกัน และป้องกันตนเองจากยาเสพติด  รู้การทะเลาะวิวาท    
และการพนัน 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนักศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส.                         
จํานวน 250 คน 
   6.1.2  คัดกรองพฤติกรรมหากลุ่มเสี่ยงนักศกึษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส.                  
จํานวน 250 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  นักศึกษาสามารถป้องกันตนเองจากพิษภัยของยาเสพติดการทะเลาะวิวาท

และการพนัน 
   6.2.2  นักศึกษารู้ถึงโทษและผลเสียของยาเสพติด การทะเลาะวิวาทและการพนัน 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ 
            

3. ประชุมคณะกรรมการ             

4. ดําเนินการตามต้องการ             

5. ประเมินผลและรายงานผล             
 
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
   8.1  การคัดกรองพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 
 8.2  ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 
 8.3  จัดการอบรม 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,500 2,500 - - 5,000 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ 2,500 2,500 - - 5,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1 คัดกรองและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนักศึกษา หลักสูตร ปวช.และ ปวส.                     
จํานวน 250 คน 
 10.2 นักศึกษามีภูมิคุ้มกันและป้องกันตนเองจากยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และการพนัน 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  41 
โครงการจัดทาํสมุดนเิทศและอบรมคณุธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศกึษา (Home Room) 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอุดม   อ้ึงพรหมบัณฑิต 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลได้กําหนดนโยบายสําคัญเก่ียวกับการผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจสังคมของชาติ ประกอบด้วย 1.นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก (การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาขน) 2.ด้านเศรษฐกิจ (เสริมสร้างด้านเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ) 3.ด้านสังคม

และคุณภาพชีวิต (เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษา) 4.ด้านการสร้าง

รายได้ 5.ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เป็นแนวทางสําคัญในการพัฒนาแบบองค์

รวมประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้กําหนดวิสัยทัศน์ในการผลิตและกําลังคน

ของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ไว้ว่าระบบการผลิตและ

พัฒนากําลังคนของประเทศสอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนา

ประเทศอย่างย่ังยืนสามารถแข่งขันกับนานาประเทศโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  จึงได้สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ด้วยการจัดให้ครูที่ปรึกษาได้มีการนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษา (Home 
Room) มีการอบรมและส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมการจัดทําแฟ้มสะสมงานของนักเรียนนักศึกษา เพ่ือให้

ความรู้ ให้คําปรึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียน การดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง การหลีกเลี่ยงและห่างไกล

จากสิ่งเสพติด การให้คําปรึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เป็นต้น และเพ่ือเป็นสายใย                   
แห่งความเอ้ืออาทร ระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 156 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. มีสมดุนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน นักศกึษา (Home Room) 100% จากครูที่ปรกึษาอย่างเป็นระบบ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักศึกษาหลักสูตร  ปวช. 1  จํานวน  200  คน    
  6.1.2  นักศึกษาหลักสูตร  ปวส.  จํานวน  80  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียนนักศึกษาได้รับการดูแลจากครูที่ปรึกษา แก้ไขปัญหาร่วมกับนักเรียน และ
ผู้ปกครองอย่างเป็นระบบ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. แตง่ตั้งคณะทํางาน วางแผนงาน
จัดทําโครงการ 

            

2. ประชุมเตรยีมงาน             

3. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาทุก

แผนกวิชาเพื่อรบัการอบรม 
            

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ             

5. จดัทําเอกสารต่าง ๆ เตรียมความ
พร้อมเพื่อดําเนนิกิจกรรมในโครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามโครงการ             
7. ประเมินผล             
8. สรุปผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
   8.1  จัดกิจกรรมโครงการจัดทําสมุดนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศกึษา 
(Home Room) 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 1,000 - 1,000 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 1,000 - 1,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1  ครูที่ปรึกษาสามารถทําหน้าที่ของครูที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน นักศึกษาในแผนกวิชาของตน 
 10.2  นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากย่ิงขึ้น 
 10.3  นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. ทุกคนมีสมุดนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน นักศกึษา (Home Room) ครบ 100%  
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ใช้แบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  42 
โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอุดม   อ้ึงพรหมบัณฑิต 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

นักเรียน นักศึกษาที่มี ปัญหาให้ได้ผล ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยเฉพาะครอบครัว                     
ของนักเรียน นักศึกษา นอกจากน้ี การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก็มีส่วนสําคัญที่จะช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานครูที่ปรึกษาจึงจัดทําโครงการเยี่ยมบ้านผู้ เรียน เพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวของผู้เรียน รวมท้ังเป็นข้อมูลด้านครอบครัว สังคม 
และเศรษฐกิจของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสมต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง 
 5.2  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3  เพ่ือรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาการมอบทุนการศึกษาของวิทยาลัย 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  เย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา ปวช., ปวส. ทุกช้ันปี 100 เปอร์เซ็นต์ 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 159 
 

 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ปัญหาเรื่องส่วนตัว และครอบครัวของนักศึกษาลดลง 
   6.2.2  นักเรียน นักศึกษามีกําลังใจและสมาธิในการเล่าเรียนจนจบหลักสูตร   
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. แต่งต้ังคณะทํางาน วางแผนงาน
จัดทําโครงการ 

            

2. ประชุมเตรียมงาน             

3. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาทุก

แผนกวิชาทุกช้ันปี 
            

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ             

5. จัดทําเอกสารต่าง ๆ เตรียม
ความพร้อมเพ่ือดําเนินกิจกรรมใน

โครงการ 

            

6. จัดครูที่รับผดิชอบออกเย่ียมบ้าน

ผู้เรียน 
            

7. ประเมินผล             
8. สรุปผล/รายงานผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
   8.1  จัดกิจกรรมออกเย่ียมบ้านนักเรียนนักศึกษา 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืนงปม.โครงการลดปัญหาการออก

กลางคันฯ 
- - - - 20,000 

รวมทั้งสิน้ - - - - 20,000 
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10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
     10.1  ทําให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างวิทยาลัยฯ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง 
 10.2  สามารถดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.3  วิทยาลยัฯ สามารถดําเนินการจัดสรรทุนการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ใช้แบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  43 
โครงการจัดทาํแฟ้มสะสมงานของนักเรียน นักศึกษา 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอุดม   อ้ึงพรหมบัณฑิต 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 รัฐบาลได้กําหนดนโยบายสําคัญเก่ียวกับการผลิตและพัฒนา

กําลังคนรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของชาติ ประกอบด้วย 1.นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปีแรก (การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาขน) 2.ด้านเศรษฐกิจ (เสริมสร้างด้าน

เสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ) 3.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้าง

โอกาสทางการศึกษา) 4.ด้านการสร้างรายได้ 5.ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
เป็นแนวทางสําคัญในการพัฒนาแบบองค์รวมประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ในการผลิตและกําลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
(พ.ศ. 2552-2561) ไว้ว่าระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศสอดคล้องกับความต้องการและ

มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ                 
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบรายจ่ายอ่ืน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

อาชีวศึกษา วงเงินงบประมาณ 42,100,000 บาท ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้

ความสําคัญในการเสริมสร้างพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เพ่ือที่จะได้

ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน สถานศึกษาให้ตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา วิทยาลัย

สารพัดช่างอุดรธานีจึงได้สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยการจัดให้มี 
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการจัดทําแฟ้มสะสมงานของนักเรียน นักศึกษา                      
เพ่ือให้ความรู้ให้คําปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในด้านการจัดทําแฟ้มสะสมงาม เป็นต้น และเพ่ือเป็น

สายใยแห่งความเอ้ืออาทรระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. มีแฟ้มสะสมงาน  100% 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. ทุกคนมีทักษะในการเก็บสะสมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ขอ้มูล คัดเลือก จัดเก็บ และนาํเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษาหลกัสูตร ปวช., ปวส. ทุกคนมแีฟ้มสะสมงาน 100  
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  นักเรียน นักศึกษาหลกัสูตร ปวช., ปวส. ทุกคนมทีกัษะในการเก็บสะสมข้อมลู 
วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ขอ้มูล คัดเลือก จัดเก็บ และนาํเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. แต่งต้ังคณะทํางาน วางแผนงาน
จัดทําโครงการ 

            

2. ประชุมเตรียมงาน             

3. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาทุก

แผนกวิชาเพ่ือรับการอบรม 
            

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ             

5. จัดทําเอกสารต่าง ๆ เตรียม
ความพร้อมเพ่ือดําเนินกิจกรรมใน

โครงการ 

            

6. จัดอบรมโครงการ             
7. ประเมินผล             
8. สรุปผล/รายงานผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
   8.1  จัดกิจกรรมโครงการจัดทําแฟ้มสะสมงานของนักเรียนนักศึกษา 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 2,000 - 2,000 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการ............................ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 2,000 - 2,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1  ครทูี่ปรกึษาสามารถทาํหน้าที่ของครูที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนํา

ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในแผนกวิชาของตนและเพ่ือนร่วมงานได้ 
 10.2  นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากย่ิงขึ้น 
 10.3  นักเรียน นักศึกษามีคณุภาพชีวิตที่ดีทั้งทางร่างกาย และจิตใจ สังคม ผลการเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร 
 10.4  นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. ทุกคนเข้าใจวิธีการในการจัดทําแฟ้มสะสมงาน 
 10.5  นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. ทุกคนมีแฟ้มสะสมงานครบ 100% 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  44 
โครงการอาชวีอาสา 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธนพัฒน์   อินทะสร้อย 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้  โดยใช้ยุทธศาสตร์คุณธรรม  นําความรู้  
โดยเน้นเร่ืองของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้ นักเรียน  นักศึกษา มีจิตอาสารู้จักใช้เวลาว่าง                    
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ    
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าว  จึงให้
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  ดําเนินโครงการอาชีวอาสา “ตรวจรถก่อนใช้  ปลอดภัยแน่นอน” 
สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา  ได้นําความรู้  ความสามารถไปบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  โดยกองทุนเพ่ือความปลอดภัย                
ในการใช้รถใช้ถนน  (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก ได้สนับสนุนงบประมาณสมทบเป็นค่าอะไหล่ วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน                    
ในการดําเนินงานน้ี  นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่นักเรียน นักศึกษา คือได้รับการพัฒนา  
เสริมสร้างความรู้  และการฝึกฝนทักษะความชํานาญ ประสบการณ์จริงในสาขาวิชาชีพเพ่ิมเติม ยังช่วย
กระตุ้นเตือนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  เกิดจิตสํานึกในด้านความปลอดภัย บนท้องถนน 
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5.  วัตถุประสงค์ 
    5.1  เพ่ือให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์  รถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล              
ปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
           5.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เสริมสร้างประสบการณ์จริงในวิชาชีพ  สาขาวิชา                
ช่างยนต์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา  
           5.3  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา  มีจิตอาสา  ทํางานเป็นทีม มีนํ้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์                
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
           5.4  เพ่ือให้ผู้ ใช้รถใช้ถนนเกิดจิตสํานึกเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน                    
และการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  ประชาชนนํารถมาใช้บริการตรวจเช็คสภาพ  ไม่น้อยกว่า  100  คัน 
    6.1.2  ครแูละนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์เข้าร่วมให้บริการ  ไม่น้อยกว่า  15  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถานประกอบการ  ชุมชน  และประชาชน                    
พึงพอใจและช่ืนชมการให้บริการชองครู  นักเรียน นักศึกษา  

6.2.2  ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้กับ

ประชาชน 
6.2.3  นักศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ 

7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             
2. แต่งต้ังกรรมการ             
3. ประชุมคณะกรรมการ             
4. ดําเนินงานตามโครงการ             
5. ติดตามการปฏิบัติงาน             
6. สรุปผล             
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8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
 8.1  เสนอโครงการ 
 8.2  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 8.3  ดําเนินการให้บริการ 
   8.4  ประเมนิผล 
   8.5  สรุปผล 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการฯ - - - - 150,000

รวมทั้งสิน้ - - - - 150,000
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 

10.1  นักเรียน  นักศึกษามจีติพิสัยด้านบริการมากย่ิงขึ้น 
10.2  คร ู– นักเรียน นักศึกษาได้ปรับการเรียน  เปลี่ยนการสอนในห้องเรียน ชุมชน 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ใช้แบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  45 
โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับเด็กและเยาวชนในถ่ินทรุกันดาร 

ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมาร ี

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธนพัฒน์   อินทะสร้อย 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศกึษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันรัฐบาลได้สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและการอาชีวศึกษา                 
โดยมุ่งเน้นพัฒนาแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ  และศักยภาพป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  เพ่ือเป็นกลไกลสําคัญ  
และแรงผลักดันในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ตลอดจนส่งเสริมการสร้างงาน  สร้างรายได้  มีอาชีพเมื่อสําเร็จ

การศึกษา  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาแรงงานด้อยฝีมือ  และภาวะบัณฑิตว่างงานท่ีเกิดจาการผลิตบัณฑิต               
ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน   หรือบัณ ฑิตที่ สํ าเร็จการศึกษาไม่ ได้คุณภาพที่                       
สถานประกอบการ  และกลุ่มอุตสาหกรรมกําหนด  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงมุ่งเน้น

การดําเนินการผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือตอบสนองความต้องการรัฐบาลและประชาชนในการสร้าง

กําลังคนที่มีทักษะและฝีมือ  ในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า  และใช้กิจกรรม                
การบริการสังคมเพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  เป็นการปลูกฝังจิตสํานึกบริการ              
และจิตอาสา  และเน้นการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกับทุกภาคส่วน  วิทยาลัยสารพัดช่าง

อุดรธานีเป็นสถานศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ และหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือยกระดับ  
และพัฒนาทักษะฝีมือ  และสร้างอาชีพ   สร้างงาน   สร้างรายได้ให้ กับประชาชนในท้องถิ่น                       
จากปีการศึกษาที่ผ่านมากลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นส่วนใหญ่เป็นประชาชน

ทั่วไป  ที่พร้อมเข้ารับการฝึกอบรมระยะส้ัน  เน่ืองจากมีกําลังและงบประมาณในการสนับสนุน                   
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การฝึกอบรมแต่ละคร้ัง  แต่ยังมีประชาชนอีกจํานวนมากยังขาดการเข้าถึงการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ

ดังกล่าว   โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในถ่ินทุรกันดาร  โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนในพ้ืนที่รอยต่อจังหวัดอุดรธานี กว่า 3 แห่ง  สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี  24  
(ค่ายเสนีย์รณยุทธ์)  จังหวัดอุดรธานี  แต่พบปัญหาหลักคือเยาวชนส่วนใหญ่มักออกกลางคันหรือพัฒนา

สภาพการเป็นนักเรียน  เน่ืองจากเยาวชนยังไม่เห็นความสําคัญของการศึกษา  และไม่ตระหนักถึง               
การประกอบสัมมาอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว  จากการสํารวจพบกว่าเด็กนักเรียน  และ
ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะในด้านอาชีพ  ทําให้ขาดโอกาสในการสร้างงานสร้าง

รายได้  เมื่อสําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและไม่ได้รับค่าตอบแทนเท่าที่ควร  ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต

และความเป็นอยู่ให้เป็นไปด้วยความยากลํายากย่ิงขึ้น 
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  จึงจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับเด็กและเยาวชน

ผู้ด้อยโอกาสโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  ในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารีเพ่ือจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย  และประชาชนในพ้ืนที่ทุรกันดารโดยรอบโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  ทั้ง 3 แห่ง

ของจังหวัดอุดรธานี  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน  จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาอย่างพร้อมเพรียง  อน่ึงเพ่ือปฏิบัติถวายงานสนองโครงการพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีในการจัดการศึกษาให้ถั่วถึง  และการสร้างอาชีพสร้าง

รายได้ให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในถ่ินทุรกันดารตามภารกิจสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาอีกประการ 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นเย็บปัก  ตัดผมชาย  ตัดผมหญิง  ช่างเชื่อมเบ้ืองต้น          
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา   
 5.2  เพ่ือฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า ตัดผมชาย ตัดผมหญิง ช่างเช่ือมเบ้ืองต้น ให้กับเด็ก

นักเรียน  ครู  และประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน   
 5.3  เพ่ือยกระดับและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า  ทักษะตัดผมชาย  ตัดผมหญิง   
ช่างเช่ือมเบื้องต้น ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  ให้เพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์  และสามารถจําหน่าย

ได้จริง   
 5.4  เพ่ือให้นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีได้ประยุกต์วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี  
และปฏิบัติเกิดความชํานาญเป็นแกนนํา  สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้  ครู  นักเรียนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนได้ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียนโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนท้ัง 3 โรง เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 200 คน   
  6.1.2  คร ูเจ้าหน้าที่  รร.ตชด.  เข้าร่วม 20 คน 
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  6.1.3  นักเรียน นักศึกษา และครู วิทยากรแกนนําจิตอาสาจากวิทยาลัยสารพัดช่าง

อุดรธานีและบุคคลภายนอก รวมจํานวน 19 คน  (วิทยากร 10 คน และผู้ช่วยวิทยากร 9 คน) 
  6.1.4  ต้นแบบผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย  โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น จํานวน  
20  จํานวน ไม่น้อยกว่า 150 ช้ินงาน   
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีทักษะในการปฏิบัติงาน

ด้านอาชีพจากกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
6.2.2  ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมคีวามพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             
2. แต่งต้ังกรรมการ             
3. ประชุมคณะกรรมการ             
4. ดําเนินงานตามโครงการ             
5. ติดตามการปฏิบัติงาน             
6. สรุปผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
 

โรงเรียนเป้าหมาย 
จํานวนเป้าหมาย  

วิชาชีพที่ถ่ายทอด นักเรียน 
ตชด. 

ครู  แม่บ้าน 
และศิษย์เก่า 

โรงเรียน  ตชด.  บ้านห้วยเวียงงาม 
(ระยะเวลา  4  วัน  30  ช่ัวโมง) 

50 10 1)  วิชาตัดผมชาย 
2)  วิชาตัดผมหญิง 
3)  วิชาช่างเช่ือมเบ้ืองต้น 
4)  วิชาเย็บปักผ้า 
 

โรงเรียน  ตชด.  บ้านเทพภูเงิน 
(ระยะเวลา  4  วัน  30  ช่ัวโมง) 

50 
 

10 1)  วิชาตัดผมชาย 
2)  วิชาตัดผมหญิง 
4)  วิชาเย็บปักผ้า 

โรงเรียน  ตชด.  บ้านเมืองทอง 
(ระยะเวลา  4  วัน  30  ช่ัวโมง) 

50 10 1)  วิชาตัดผมชาย 
2)  วิชาตัดผมหญิง 
4)  วิชาเย็บปักผ้า 

รวม 150  คน 30  คน 4  วิชา 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการฯ - - - - 230,000

รวมทั้งสิน้ - - - - 230,000
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ  มีความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 
 10.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกรรมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในภาพรวม

อยู่ในระดับมากไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
 10.3 มีจํานวนแกนนําจิตอาสาจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  และบุคคลภายนอก                         
ไม่น้อยกว่า 30 คน และเกิดการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
 10.4 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการ  จํานวน  150  ช้ินงาน 
 10.5 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสําหรับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส  จํานวน  1  เล่ม 
 10.6 รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์  จํานวน  1  เล่ม 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ใช้แบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  46 
โครงการสนบัสนนุการขบัเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทอลชุมชน  

กิจกรรม Fix-it Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธนพัฒน์   อินทะสร้อย 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  ได้รับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             
ให้ดําเนินงานโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทอล พ.ศ. 2563 จํานวน 3 ศูนย์                   
1) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโนนยาง (อบต.เก่า) บ้านโนนยาง  2) สํานักงานเทศบาลตําบลอูบมุง              
บ้านอูบมุง  3) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตําบลหนองวัวซอ ตําบลหนองวัวซอ 
 ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบาย           
ด้านการศึกษาได้กําหนดให้จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ 
และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นหน่ึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสิทธิได้รับ

การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได้ เพ่ือให้มีความรู้            
และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวิต 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้เป็นศูนย์ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” และเป็นสื่อสาร

กลางระหว่างภาครัฐและเอกชน 
  5.2 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ดําเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ตในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้เป็นศูนย์ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” จํานวน 3 ศูนย์ได้แก่ 
  6.1.1.1 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ICT ชุมชนบ้านโนนยาง (อบต.เก่า) บ้านโนนยาง 
  6.1.1.2 สํานักงานเทศบาลตําบลอูบมุง ICT บ้านอูบมุง  
 6.1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ICT ตําบลหนองวัวซอ  
 6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ศูนย์การเรียนรู้ ICT มีอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต              
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             
2. แต่งต้ังกรรมการ             
3. ประชุมคณะกรรมการ             
4. ดําเนินงานตามโครงการ             
5. ติดตามการปฏิบัติงาน             
6. สรุปผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
 8.1  ประชาชนทั่วไปสามารถนํารถจักรยานยนต์ และรถยนต์ มาตรวจเช็คสภาพได้ 
   8.2  มีบริการตัดผมให้ประชาชนทั่วไปฟรี 
   8.3  มีบริการนวดผ่อนคลายให้ประชาชนฟรี 
   8.4  บริการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวและแจกแผนที่ให้ผูเ้ดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการฯ - - 30,000 - 30,000 

รวมทั้งสิน้ - - 30,000 - 30,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 

10.1 ได้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่ทันสมยั มีอุปกรณ์ทีม่ีประสิทธิภาพ 3 ศูนย์ 
10.2 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีภูมทิัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้

ตามอัธยาศัย 3 ศูนย์ 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ใช้แบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  47 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธนพัฒน์   อินทะสร้อย 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  ได้รับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             
ให้ดําเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จํานวน 1 ศูนย์  เพ่ือให้คําแนะนํา ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแลรักษาอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์การประกอบอาชีพ อีกทั้งพัฒนาทักษะฝีมือช่างชุมชน 
ให้สามารถซ่อมบํารุงเคร่ืองและเคร่ืองใช้ภายในบ้าน ส่งเสริมสุขอนามัยพ้ืนฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและความม่ันคง                  
ด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
 นอกจากน้ียังทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างเครือข่าย 
ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเสริมสร้าง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  จัดต้ังศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เป็นแหล่งให้คําแนะนํา ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้

วิธีการใช้การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบ

อาชีพ และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
 5.2  ยกระดับฝีมือช่างชุมชน และพัฒนาทกัษะโดยสถานศึกษาและภาคเีครือข่าย 
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 5.3  เพ่ือสร้างเศรษฐกิจของครอบครัวให้ดีขึ้น โดยการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงอุปกรณ์

เครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ และเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
 5.4  เพ่ือถ่ายทอดความรู้ใหกั้บสมาชิกของชุมชน และกลุม่อาชีพให้มีความรู้เพ่ือการต่อยอด              
ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ และยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบํารุง 
 5.5  สนับสนุนการทํางานร่วมกัน ส่งเสริมสุขอนามัยพ้ืนฐานให้ชุมชนร่วมมือในลักษณะ

เครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับชุมชนที่ย่ังยืน พัฒนาคุณภาพ ผลผลิตของชุมชน 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 จัดต้ังศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จํานวน 1 ศูนย์ 
   6.1.2 มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพไม่ตํ่ากว่า 20 รายการต่อศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน 
   6.1.3 พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนละ 1 รายการ 
    6.1.4 พัฒนาช่างชุมชน 28 คน ประชาชนได้รับการฝึกอบรมและรับบริการวิชาชีพไม่

ตํ่ากว่า 200 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ และเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพมีประสิทธิภาพ ประชาชนลดรายจ่าย 
   6.2.2  ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาระดับทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพ่ิม 
   6.2.3  พัฒนาสุขอนามัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิมและเสริมสร้าง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
        6.2.4 นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ์ เช่ือมั่นในการออกไปประกอบอาชีพ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             
2. แต่งต้ังกรรมการ             
3. ประชุมคณะกรรมการ             
4. ดําเนินงานตามโครงการ             
5. ติดตามการปฏิบัติงาน             
6. สรุปผล             
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8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
 8.1 หน้าที่ของทีมช่างซ่อมประจําศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
 8.2 หน้าทีข่องทีมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 8.3 หน้าทีส่่งเสริมสุขอนามัย 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการฯ - - - - 500,000

รวมทั้งสิน้ - - - - 500,000
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1 สร้างเครอืข่ายพันธมิตร มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 
 10.2 ประชาชนให้ความร่วมมือ การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ มีช่างชุมชนและผู้รับบริการ

ตามเป้าหมาย 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ใช้แบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  48 
โครงการสถานศึกษาเฉพาะทาง (ทางการได้ยิน) 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธนพัฒน์   อินทะสร้อย 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 กรอบแนวคิดทิศทางการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2560-2564) ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

อาชีวศึกษา 
 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการจึงเป็นอีกหน่ึงในยุทธศาสตร์ ด้านผู้เรียน คือ สร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับผู้พิการได้มีการพัฒนาศักยภาพ สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาประกอบอาชีพ                 
มีงานทํา เลี้ยงดูตนเองได้ ดังน้ัน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นวิทยาลัย 1 ใน 5 สถานศึกษา                   
ที่ได้คัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดําเนินการจัดการศึกษาเฉพาะทาง                 
แก่ผู้พิการทางการได้ยิน 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจัดให้การศึกษาอาชีวศึกษาให้กับผู้พิการเฉพาะทาง (ทางการได้ยิน) 
 5.2  เพ่ือคนพิการได้รับสิทธิและโอกาสในการศึกษาด้านอาชีพอย่างเสมอภาคร่วมกับคนปกติ 
 5.3  เพ่ือให้ผู้พิการจบการศึกษาและมีงานทําสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ไม่เป็นภาระของสังคม 
 5.4  เพ่ือจัดการศึกษาในโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัยธมศึกษาตอนปลาย             
(ทวิศึกษา) 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า จํานวน 10 คน 
   6.1.2 แผนกวิชาช่างยนต์ จํานวน 10 คน 
   6.1.3 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 10 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ผู้พิการมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพ 
   6.2.2 ผู้พิการเรียนจบมีงานทําสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน             
3. ประชุมครูผูส้อน และผู้ที่

เก่ียวข้อง 
            

4. จัดทําแผนการเรียนการสอน             
5. จัดการเรียนการสอน             
6. จัดหาวัสดุ เอกสาร อุปกรณ์

สําหรับผู้พิการ 
            

7. ประเมินผลความพึงพอใจ             
8. รายงานผลการดําเนินโครงการ             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
 8.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
 8.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 8.3 ประชุมครูผู้สอน และผู้ทีเ่ก่ียวข้อง 
 8.4 จัดทําแผนการเรียนการสอน 
 8.5 จัดการเรียนการสอน 
 8.6 จัดหาวัสดุ เอกสาร อุปกรณ์สําหรับผู้พิการ 
 8.7 ประเมินผลความพึงพอใจ 
 8.8 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการฯ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - - - - 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1 ผู้พิการจบการศึกษาตามสาขาที่ตนเองเรียน 
 10.2 สื่อการเรยีนการสอนและสถานที่สําหรบัผู้พิการที่เหมาะสม 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ใช้แบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  49 
โครงการคู่มือนักเรียนนักศึกษา 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิสิทธ์ิ  โรมเมือง 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสงัคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  มีนักเรียนสนใจเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.),
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) เป็นจํานวนมาก  จึงจําเป็นต้องจัดทําคู่มือนักเรียน

นักศึกษาเพ่ือช้ีแจงข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นให้นักเรียนนักศึกษาทราบและเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การวางตัวให้อยู่ในกรอบของการเป็นนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีในทิศทางเดียวกัน 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนนักศึกษา 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาทราบแนวทางในการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดการศึกษา 
 5.3  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักศึกษาหลักสูตร  ปวช. 1  จํานวน  200  คน    
  6.1.2  นักศึกษาหลักสูตร  ปวส.  จํานวน  80  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียนนักศึกษามีจดุมุ่งหมายในการศึกษาตลอดปีการศึกษา 
  6.2.2  นักเรียนนักศึกษาอยู่รวมกับเพ่ือนในสถานศึกษาโดยไม่แตกต่างด้านคุณภาพชีวิต 
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7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             
2. แต่งต้ังกรรมการ             
3. ประชุมคณะกรรมการ             
4. ดําเนินงานตามโครงการ             
5. ติดตามการปฏิบัติงาน             
6. สรุปผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
 8.1 ออกแบบ รวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์คูม่ือนักเรียน นักศึกษา 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - 30,000 - - 30,000 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการฯ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - 30,000 - - 30,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1 นักศึกษาปรับตัวได้ดีกับสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
 10.2 นักศึกษามีเช่ือมั่นในตนเองกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 10.3 นักศึกษาเรียนจบหลักสตูรภายใต้การดูแลที่อบอุ่น  
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ใช้แบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  50 
โครงการติดตามผลผูส้ําเร็จการศึกษา 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิสิทธ์ิ  โรมเมือง 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสงัคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาออกไปแล้ว สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ผู้สําเร็จ
การศึกษาเปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการเรียน

การสอนของสถานศึกษานั้น ๆ  การติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา  ทําให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน  ตลอดจนทราบความต้องการความช่วยเหลือผู้สําเร็จการศึกษา 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา 
 5.2  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่น 
 5.3 เพ่ือศึกษาปัญหาและหาสาเหตุของการว่างงานของผู้สําเร็จการศึกษา และหาวิธีให้ความ

ช่วยเหลือ แล้วนํามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ต่อไป 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ติดตามผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปวช.  จํานวน  200 คน  
  6.1.2 ติดตามผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปวส.  จํานวน  100 คน 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักศึกษาได้คัดสรร,ตรวจสอบการว่างงาน,การสมัครงานได้อย่างเหมาะสมและ

ยุติธรรม 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             
2. แต่งต้ังกรรมการ             
3. ประชุมคณะกรรมการ             
4. ดําเนินงานตามโครงการ             
5. ติดตามการปฏิบัติงาน             
6. สรุปผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
 8.1 จัดกิจกรรม Goodbye Senior 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - 1,000 - - 1,000 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการฯ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - 1,000 - - 1,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
          10.1 ได้ทราบข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา 
   10.2  ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนสนองความต้องการตลาดแรงงาน 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ใช้แบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  51 
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนเิทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิสิทธ์ิ  โรมเมือง 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตลอดปีการศึกษา  มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้ามา  ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มาจากหลากหลาย

สถานศึกษา หลากหลายครอบครัวที่ มีความประพฤติและทัศนคติที่ แตกต่างกัน   จึงจําเป็น                
ต้องมีการพบปะประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่  เพ่ือให้คําปรึกษา  ให้คําช้ีแนะ  และทราบถึง              
กฎ  ระเบียบ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เพ่ือให้ผู้ปกครองคอยสอดส่องดูแลนักศึกษา ให้ศึกษา              
จนจบหลักสูตรตามที่ ต้ังใจไว้  จึงจะต้องดําเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม ่                  
ทุกปีการศึกษา 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้ผู้ปกครอง  และนักศึกษาใหมท่ราบถึงระเบียบ  กฎของสถานศึกษา เพ่ือสร้างความ

ผูกพันที่ดีระหว่างคณะครู  ผูป้กครองและนักศึกษา 
 5.2  เพ่ือหาแนวทาง ความร่วมมือในการดูแลนักศึกษาให้ศึกษาจนจบหลักสูตร 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักศึกษาใหม่หลกัสูตร ปวช., ปวส. จํานวน 300  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  คณะครู  ผู้ปกครอง  และนักศึกษา  มีความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอน 
    6.2.2  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ระหว่างสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และนักศกึษา 
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7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             
2. แต่งต้ังกรรมการ             
3. ประชุมคณะกรรมการ             
4. ดําเนินงานตามโครงการ             
5. ติดตามการปฏิบัติงาน             
6. สรุปผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
 8.1 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม ่
 8.2  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม ่
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 10,000 - - 10,000 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการฯ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - 10,000 - - 10,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
          10.1  ผู้ปกครองและนักศึกษาใหมไ่ด้ทราบถึงกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในสถานศึกษา 
 10.2  เพ่ือกระชับสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างคณะครู  ผู้ปกครอง และนักศกึษา  
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ใช้แบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  52 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิสิทธ์ิ  โรมเมือง 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศกึษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตลอดปีการศึกษา  มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ซึ่งเป็นนักศึกษา             
มาจากหลากหลายสภาพแวดล้อม ซึ่งมีวุฒิภาวะ การศึกษา และทัศนคติที่แตกต่างกัน จึงจําเป็น               
ต้องมีการแนะนํา  ให้คําปรึกษากับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึง              
กฎ  ระเบียบ  และหลักสูตรของสถานศึกษา  ให้มีความคุ้นเคย  ได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิด  ทัศนคติ

และพฤติกรรมไปในทางที่ดี  ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รวมทั้งสามารถปรับตนเองให้เข้ากับ

สังคมภายในสถานศึกษาอย่างมีความสุข  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  จึงเห็นควรจัดโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกปีการศึกษาขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวคิด พฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเรียนภายในสถานศึกษา

ได้อย่างมีความสุข  สนุกกับการฝึกทักษะ 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจในกฎระเบียบภายในสถานศึกษา 
 5.3 เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับคณะครูและเพ่ือน ๆ นักศึกษาด้วยกัน 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 1,500  คน  
และภาคเรียนที่ 2 จํานวน 1,500 คน 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 187 
 

 6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอยู่ร่วมกับเพ่ือนในสถานศึกษาได้อย่าง 
มีความสุข  สนุกกับการเรียน 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             
2. แต่งต้ังกรรมการ             
3. ประชุมคณะกรรมการ             
4. ดําเนินงานตามโครงการ             
5. ติดตามการปฏิบัติงาน             
6. สรุปผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
 8.1 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - 3,000 - 3,000 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการฯ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 3,000 - 3,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
          10.1 นักศึกษาเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศอย่างน้อย 50% จากจํานวนเป้าหมาย 
 10.2 นักศึกษาปรับเปลี่ยนแนวความคิดและพฤติกรรม  ใหม้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ใช้แบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  53 
โครงการสู่โลกกว้าง-ทางการศึกษาใหม่ (Goodbye Senior) 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิสิทธ์ิ  โรมเมือง 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 นักศึกษา ช้ัน ปวช. ที่สําเร็จการศึกษา เพ่ือออกไปศึกษาต่อ หรือประกอบการอาชีพตามสาขา 
ที่เรียนมา  ดังน้ัน เพ่ือช่วยในการตัดสินใจที่ดีของนักศึกษา จึงมีการให้ความรู้และข้อมูลเก่ียวกับ

การศึกษาต่อ หรือแนะนําข้อมูลในการเลือกตัดสินใจที่จะประกอบอาชีพ รวมถึงการหางาน และ                 
การสมัครงานเพ่ือก้าวเข้าสู่โลกอาชีพและใช้วิชาชีพที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ สามารถ

ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันได้  เป็นพลเมืองที่ดี  และอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเป็นการแนะแนวทางการศึกษาต่อ  และการเลือกประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพ 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจวิธีการหางาน  และสมัครงาน  รวมถึงการคัดเลือกเข้าทํางานใน 
สถานประกอบการ  
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันได้  เป็นพลเมืองที่ดี 
และอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักศึกษาหลักสูตร ปวช.3 จํานวน 120 คน นักศกึษาหลักสูตร ปวส.จํานวน 50 คน 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักศึกษาเข้าใจแนวทางการศึกษาต่ออย่างมีเป้าหมาย 
  6.2.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการสมัครงาน 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             
2. แต่งต้ังกรรมการ             
3. ประชุมคณะกรรมการ             
4. ดําเนินงานตามโครงการ             
5. ติดตามการปฏิบัติงาน             
6. สรุปผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
 8.1 จัดกิจกรรม Goodbye Senior 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 5,000 - - 5,000 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการฯ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - 5,000 - - 5,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
          10.1 นักศึกษาได้แนวทางการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพทุกคน 
 10.2 นักศึกษาได้เข้าใจวิธีการหางาน และสมัครงาน รวมถึงการคัดเลือกเข้าทํางาน 
ในสถานประกอบการ  
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ใช้แบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  54 
โครงการแนะแนวเชิงรุก 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิสิทธ์ิ  โรมเมือง 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาที่พึงประสงค์ในอนาคต  นอกจากเป็นการศึกษาเพื่อส่งเสริมบุคคลให้มีคุณภาพ              
ทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะ และเจตคติ ที่จะให้ผู้ เรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักชีวิต เข้าใจสังคม                   
และสิ่งแวดล้อมที่ตนเองมีส่วนร่วมแล้ว  บุคลากร ครู – อาจารย์ จะต้องแนะแนวข้อมูลที่ถูกต้อง                
ด้านวิชาชีพที่เป็นไปได้ แก่ผู้เรียนด้วยว่า วิชาชีพใดเหมาะสมกับผู้เรียน  และเป็นที่ ต้องการของ

ตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้องสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ใกล้สําเร็จ

การศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
 5.2  เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
 5.3  เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักเรียน  นักศึกษาให้มากขึ้น 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ใหก้ารแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษา  อย่างน้อยร้อยละ  70  ของเขตพ้ืนที่ 
6.1.2  บริการจัดกิจกรรมการแนะแนวเชิงรุกอ่ืน ๆ 2-3 กิจกรรม 
6.1.3  รับนักเรียน– นักศึกษาในสาขาต่าง ๆ ได้ไม่น้อยกว่า  300  คน 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 191 
 

 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียนมีความเต็มใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ มากข้ึน 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             
2. แต่งต้ังกรรมการ             
3. ประชุมคณะกรรมการ             
4. ดําเนินงานตามโครงการ             
5. ติดตามการปฏิบัติงาน             
6. สรุปผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
 8.1 จัดทําของที่ระลึกให้กับทางโรงเรียนที่ออกทําการแนะแนวฯ 
 8.2 จัดทําของที่ระลึกให้กับนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 
 8.3 ดําเนินการออกแนะแนวฯ ตามโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 40,000 - 40,000 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการฯ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 40,000 - 40,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
          10.1 นักศึกษาและผูส้นใจ  เข้ามาศึกษาวิชาชีพหลักสูตรต่างๆ ในสถานศึกษามากขึ้น 
 10.2  นักศึกษาและผู้สนใจได้รับข้อมูลทางวิชาชีพที่ถูกต้องของสถานศึกษา  
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ใช้แบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  55 
โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิสิทธ์ิ  โรมเมือง 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เป้าหมายสําคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม 
ชุมชน ให้เป็นสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา               
ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม             
เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศย่ังยืน ดังน้ัน สถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมมือกันระหว่าง

บ้าน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน 
ศิษย์เก่า องค์กรต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ปัจจุบันในองค์กรการเรียนรู้มีการแข่งขันสูงมาก ในฐานะ                   
เป็นหน่วยงานด้านบริการจึงต้องส่งเสริมและพัฒนางานให้มีกระบวนการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กัน                
ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อวิทยาลัย ดังน้ัน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
มองเห็นความสําคัญในการจัดงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เข้ามาร่วมงาน 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือเป็นสื่อกลางให้วิทยาลัยและนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายมีโอกาส            
ได้พบเจอและสอบถามข้อมูลเพ่ือเข้าศึกษาจ่อในระดับ ปวช. และ ปวส. 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ผู้ปกครอง  และนักศึกษาใหมท่ราบถึงระเบียบ  กฎของสถานศึกษา เพ่ือสร้างความ

ผูกพันที่ดีระหว่างคณะครู  ผูป้กครองและนักศึกษา 
 5.2 เพ่ือหาแนวทาง ความร่วมมือในการดูแลนักศึกษาให้ศึกษาจนจบหลักสูตร 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักศึกษาใหม่หลกัสูตร ปวช., ปวส. จํานวน 300  คน  
6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  คณะครู  ผู้ปกครอง  และนักศึกษา  มีความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอน 
 6.2.2  เพ่ือสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ระหว่างสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และนักศึกษา 

7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             
2. แต่งต้ังกรรมการ             
3. ประชุมคณะกรรมการ             
4. ดําเนินงานตามโครงการ             
5. ติดตามการปฏิบัติงาน             
6. สรุปผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
 8.1 ประชุมสรา้งเครือข่ายแนะแนวศึกษาต่อ (ครแูนะแนวโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที)่ 
 8.2 เปิดบ้านพานักเรียนเย่ียมชมแผนจัดการเรียนการสอน 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา - 40,000 - - 40,000 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการฯ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - 40,000 - - 40,000 
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10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
          10.1 นักศึกษาและผูส้นใจ  เข้ามาศึกษาวิชาชีพหลักสูตรต่าง ๆ ในสถานศึกษามากขึ้น 
 10.2  นักศึกษาและผู้สนใจได้รับข้อมูลทางวิชาชีพที่ถูกต้องของสถานศึกษา  
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ใช้แบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  56 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอภิสิทธ์ิ  โรมเมือง 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสาขาวิขาคอมพิวเตอร์กราฟิก มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ทันสมัย ไม่เอ้ือต่อเทคโนโลยี             
การเรียนการสอน ทําให้การเรียนการสอนนักเรียนทั้งหลักสูตร ปวช., ปวส. และหลักสูตรลดเวลาเรียน

ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 เพ่ือให้สาขาวิขาคอมพิวเตอร์กราฟิกมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเอ้ือ              
ต่อการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช., ปวส. และหลักสูตรลดเวลาเรียน ทั้งนักเรียน 
นักศึกษาปกติและนักเรียน นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อีกทั้งยังรองรับนักเรียน นักศึกษา

ในปีการศึกษา 2564 น้ีด้วย 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 5.2 เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนปกติและบกพร่องทางการได้ยิน 
 5.3 เพ่ือจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ได้ RAM DDR 3 ขนาด 4 GB จํานวน 20 แผง 
6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  นักเรียนนักศึกษาได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการเรียน 
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 6.2.2  เพ่ือสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ระหว่างสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และนักศึกษา 
7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
3. ประชุมปรึกษาเพ่ือดําเนินงาน             
4. ดําเนินการ             
5. สรุปและรายงานผล             
8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
 8.1 ติดต้ัง RAM เพ่ิมในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - 40,000 - 40,000 
4. รายได้สถานศึกษา - - - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการฯ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ - - 40,000 - 40,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
          10.1 ได้ DDR3 RAM จํานวน 20 ตัว 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รูปเล่มโครงการ 
 11.2 เอกสารสรุปการดําเนินงาน 
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โครงการท่ี  57 
โครงการการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวนัฎพร   สรรพอาษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจํา  
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเชือ่มโยงนโยบาย 
     จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา                                             

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม                                      

ในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตาม

กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการสรรหา การเลือกประธาน

กรรมการและกรรมการ การประชุม วาระดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง            
ของคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. 2553 
 5.2 เพ่ือให้ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาเขา้ใจบทบาทและทําหน้าที่ใน                  
การส่งเสริมสนับสนุนให้คําปรกึษาและข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกึอบรมวิชาชีพ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 วิทยาลยัสารพัดช่างอุดรธานี มีประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาเป็นไป

ตามกฎกระทรวงของคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. 2553 
6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  คณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ทุกฝ่ายรว่มแรงร่วมใจ

การทําหน้าที่กํากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
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7.  ปฏิทินระยะเวลาการดําเนินงาน 

รายการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

(P) 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ติดต่อประสานงานและรับสมัคร

คณะกรรมการ 

            

(D) 
3. ดําเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการ 
4. จัดประชุมคณะกรรมการ 

            

(C) 
5. สรุปรายงานการประชุม 

            

(A) 
6. นําผลการประเมินมาใช้เพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนา 

            

8. กิจกรรมโครงการ (ระบุให้ชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งที่ต้องทาํ) 
 8.1 ติดต้ัง RAM เพ่ิมในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา 

แหล่งของเงิน 
หมวดรายจ่าย/จํานวนเงิน 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. ปวช. - - - - - 
2. ปวส. - - - - - 
3. ระยะสั้น - - - - - 
4. รายได้สถานศึกษา 16,000 20,000 - - 36,000 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 
6. อุดหนุนทั่วไป - - - - - 
7. รายจ่ายอ่ืน งปม.โครงการฯ - - - - - 

รวมทั้งสิน้ 16,000 20,000 - - 36,000 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
          - 
11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถาม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ 4,531,900 197,000 2,083,800 296,000 10,000 85,000 302,500 269,000 620,500 288,000 301,100 79,000 4,531,900

1 งานตามภาระงานประจํา 2,343,600 1,900,000 200,000 100,000 143,600 2,343,600

1.1 งบดําเนินงาน
1.2 งบลงทุน 2,343,600 1,900,000 200,000 100,000 143,600 2,343,600

  - ค่าครุภัณฑ์ งานพัสดุ 2,343,600 1,900,000 200,000 100,000 143,600 2,343,600

  - ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 1,069,300 197,000 183,800 22,000 10,000 85,000 152,500 169,000 90,500 8,000 92,500 59,000 1,069,300

2.1 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผลฯ 2,000 2,000 2,000
2.2 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน งานวัดผลฯ 1,000 1,000 1,000

นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับ

การทดสอบ V-NET
2.3 โครงการสัปดาห์ภาษาอังกฤษ (English Week) งานวิทยบริการฯ 3,000 3,000 3,000
2.4 โครงการฝึกงานและฝึกอาชีพใน งานอาชีวศึกษาฯ 3,000 3,000 3,000

สถานประกอบการผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส.

3.4  ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี
หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 199



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

2.5 โครงการพิจารณาหนังสือตามโครงการ งานวิทยบริการฯ 3,000 1,500 1,500 3,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

2.6 โครงการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2,000 2,000 2,000

แบบฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2564
2.7 โครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วม งานพัฒนาหลักสูตรฯ 3,000 3,000 3,000

หลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวิศึกษา)
ประจําปีงบประมาณ 2564

2.8 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจําปี 2564 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 3,000 3,000 3,000
2.9 โครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชน งานพัฒนาหลักสูตรฯ 3,000 3,000 3,000

วิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

2.10 โครงการการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ 1,000 1,000 1,000
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการหรือ

ประชาคมอาเซียน ปี 2564
2.11 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Coding งานพัฒนาหลักสูตรฯ 110,800 110,800 110,800
2.12 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร งานวิทยบริการฯ 3,000 3,000 3,000

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 200



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

2.13 โครงการการประกันคุณภาพภายในของ งานประกันฯ 5,000 5,000 5,000
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ประจําปีการศึกษา 2563

2.14 โครงการการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ งานวางแผนฯ 5,000 5,000 5,000
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผล

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.15 โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการ งานความร่วมมือ 3,000 3,000 3,000

อาชีวศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส.
2.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยฯ 8,000 8,000 8,000

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน

2.17 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต งานศูนย์ข้อมูลฯ 100,000 100,000 100,000
ประจําอาคารเรียน และปฏิบัติการ

2.18 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้งาน งานศูนย์ข้อมูลฯ 5,000 5,000 5,000
ระบบสารสนเทศเพื่อความเป็น Smart College

2.19 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จ งานทะเบียน 30,000 30,000 30,000
การศึกษาหลักสูตรปวช., ปวส., วิชาชีพระยะสั้น

2.20 โครงการจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน งานทะเบียน 38,500 38,500 38,500
นักศึกษาและบุคลากร

2.21 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี งานบุคลากร 45,000 30,000 15,000 45,000
ประจําปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 201



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

2.22 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อ งานบุคลากร 300,000 150,000 150,000 300,000

การปฏิรูปด้านการบริหารการจัดการอาชีวศึกษา

2.23 โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและ งานกิจกรรมฯ 30,000 30,000 30,000
ความรับผิดชอบต่อสังคม

2.24 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมฯ 40,000 40,000 40,000
2.25 โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม งานกิจกรรมฯ 10,000 10,000 10,000
2.26 โครงการรักษาเอกลักษณ์ที่ดีงามของชาติ งานกิจกรรมฯ 20,000 20,000 20,000

ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.27 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ งานกิจกรรมฯ 1,000 1,000 1,000
และสิ่งแวดล้อม

2.28 โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ งานกิจกรรมฯ 1,000 1,000 1,000
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.29 โครงการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานกิจกรรมฯ 4,000 4,000 4,000
2.30 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ งานกิจกรรมฯ 2,000 2,000 2,000
2.31 โครงการพัฒนาความรู้และความสามารถ งานกิจกรรมฯ 3,000 3,000 3,000

ทางวิชาการ

2.32 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล งานกิจกรรมฯ 5,000 5,000 5,000
2.33 โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ งานกิจกรรมฯ 40,000 40,000 40,000

กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

2.34 โครงการประเมินมาตรฐานองค์การ งานกิจกรรมฯ 20,000 20,000 20,000
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 202



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

2.35 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจําปี งานสวัสดิการฯ 1,000 1,000 1,000
2.36 โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ งานสวัสดิการฯ 2,000 2,000 2,000
2.37 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานปกครอง 5,000 5,000 5,000

ทะเลาะวิวาทและการพนันในสถานศึกษา

2.38 โครงการจัดทําสมุดนิเทศและอบรม งานครูที่ปรึกษา 1,000 1,000 1,000
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษา (Home Room)

2.39 โครงการจัดทําแฟ้มสะสมงานของนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา 2,000 2,000 2,000
2.40 โครงการคู่มือนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวฯ 30,000 30,000 30,000
2.41 โครงการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา งานแนะแนวฯ 1,000 1,000 1,000
2.42 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ งานแนะแนวฯ 10,000 10,000 10,000

นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564

2.43 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร งานแนะแนวฯ 3,000 3,000 3,000
วิชาชีพระยะสั้น

2.44 โครงการสู่โลกกว้าง-ทางการศึกษาใหม่ งานแนะแนวฯ 5,000 5,000 5,000
(Goodbye Senior)

2.45 โครงการแนะแนวเชิงรุก งานแนะแนวฯ 40,000 40,000 40,000
2.46 โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) งานแนะแนวฯ 40,000 40,000 40,000
2.47 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 40,000 40,000 40,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

2.48 โครงการการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย งานบุคลากร 36,000 36,000 36,000

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 203



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

3 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 1,119,000 74,000 150,000 530,000 280,000 65,000 20,000 1,119,000

3.1 โครงการปรับปรุงห้องงานสวนพฤกษศาสตร์ งานสวนพฤกษศาสตร์ฯ 50,000 50,000 50,000
โรงเรียน

3.2 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา งานวิจัยฯ 74,000 74,000 74,000
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ

หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564
3.3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ งานส่งเสริมผลิตผลฯ 65,000 65,000 65,000

ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2564

3.4 โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน งานครูที่ปรึกษา 20,000 20,000 20,000
3.5 โครงการอาชีวอาสา งานโครงการพิเศษฯ 150,000 150,000 150,000
3.6 โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพ งานโครงการพิเศษฯ 230,000 230,000 230,000

สําหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ

ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

3.7 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน งานโครงการพิเศษฯ 30,000 30,000 30,000

ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทอลชุมชน

Fix it Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

3.8 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน งานโครงการพิเศษฯ 500,000 500,000 500,000
(Fix it Center)
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

3.9 โครงการสถานศึกษาเฉพาะทาง งานโครงการพิเศษฯ

(ทางการได้ยิน)

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)
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ราคา
ต่อหน่วย

1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร 1 ชุด 1,900,000 1,900,000
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ตําบลหมากแข้ง
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1,900,000รวม
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3.5  สรุปรายละเอียดงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.5.1  รายละเอียดงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

ลําดับ รายการ จํานวน รวมเงิน หมายเหตุ



ราคา
ต่อหน่วย

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Coding
1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน 2 ตัว 55,400 110,800

(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู
110,800

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตประจําอาคารเรียน และปฏิบัติการ

2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 10 ตัว 10,000 100,000

รองรับไม่น้อยกว่า 100 Client
100,000

210,800รวมท้ังส้ิน

ขอซ้ือด้วยเงินรายได้
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(ซ้ือครุภัณฑ์ตามโครงการ)

ลําดับ รายการ จํานวน รวมเงิน หมายเหตุ
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3.5.2  รายละเอียดงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์



ราคา
ต่อหน่วย

แผนกวิชาช่างยนต์
1 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 0.02 มม. 5 อัน 2,200 11,000
2 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 0.05 มม. 5 อัน 2,200 11,000
3 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็ม 5 อัน 1,950 9,750
4 ดิจิตอลมิเตอร์แบบมือถือ 5 อัน 1,650 8,250

40,000
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

5 ดิจิตอลออสซิลโลสโคปขนาด 100 MHz 5 เครื่อง 10,000 50,000
50,000

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตัว 5,000 10,000

10,000
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

7 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one 1 เครื่อง 25,000 25,000
25,000

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 16,000 16,000
9 เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 4,500 4,500
10 โต๊ะทํางาน 2 ตัว 4,400 8,800
11 เก้าอ้ีสํานักงาน 2 ตัว 1,500 3,000
12 ตู้บานเลื่อนกระจก 2 ตัว 6,500 13,000

45,300
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ลําดับ รายการ จํานวน รวมเงิน หมายเหตุ

3.5.3  รายละเอียดงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์
ขอซ้ือด้วยเงินรายได้

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(ซ้ือครุภัณฑ์พัฒนาแผนก/งาน)



ราคา
ต่อหน่วย

งานทะเบียน
13 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตัว 5,000 10,000

10,000
งานการเงิน

14 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ตัว 5,000 20,000
20,000

งานครูท่ีปรึกษา
15 โต๊ะทํางานเหล็กเข้ามุมพร้อมกระจก 1 ตัว 7,500 7,500

7,500
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

16 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one 1 เครื่อง 25,000 25,000
25,000

232,800

หมายเหตุ

รวมท้ังส้ิน

ลําดับ รายการ จํานวน รวมเงิน
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3.6.2  รายละเอียดงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ (ต่อ)







 

คณะผูจัดทํา 

 

 

 
 

 

         1.  นายธีรภัทร   ไชยสัตย ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี 

 2.  นายวิชิต  ธรรมฤทธ์ิ รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  นางวิมล  แถมเงิน ท่ีปรึกษางานวางแผนและงบประมาณ 

 4.  นางสุนิสา  ศรีเจริญ หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

 5.  นางพัชรี  ลีปรีชานนท ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

 6.  นางภัทรภรณ อิงสุรารักษ เจาหนาท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 

 

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