แผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ตุลาคม 2557
Jin

1

คำชี้แจง และแนวปฏิบัติ
กำรจัดทำแผนปฏิบตั ริ ำชกำรประจำปี
สำหรับสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)
ก. คำชี้แจง
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็นนโยบายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งทุกสถานศึกษา ในสังกัดทุกแห่ง ต้องดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพือ่ เป็นเครื่องมือ
สาคัญในการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ทัง้ ยังเป็นเครื่องมือ
ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน/ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดว่า ได้ดาเนินงาน
ตามแผนและมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตรงตามแผนและถูกต้องตามระเบียบราชการหรือไม่ด้วย
ดังนั้น สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทาคู่มือการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี สาหรับสถานศึกษาสังกัด สอศ. เพือ่ ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดทาแผนปฏิบัติราชการเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบราชการ
ข. องค์ประกอบของเอกสำรแผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี
1 ปก
2 คำนำ
3 สำรบัญ
4 ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ ของ สอศ.
1.2 ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ สอศ.
1.3 อื่น ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ของรัฐบาล กระทรวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จุดเน้นสาคัญ เป็นต้น
5 ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
2.1 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/อื่น ๆ
2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น (ผลงาน/รางวัล)
2.3 กลยุทธ์ และมาตรการ ของสถานศึกษา ปีปัจจุบัน
2.4 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ของสถานศึกษา
2.6 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
2.7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา
2.8 อื่น ๆ เช่น ผัง ประกันคุณภาพ ความร่วมมือ เครือข่าย วิทยาเขต สาขา ศูนย์ เป็นต้น
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6 ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัตริ ำชกำรและแผนใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีทผี่ ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของสถานศึกษา ในปี 2558
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย
3.4 รายละเอียดโครงการ ทุกโครงการทีด่ าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.5 ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดาเนินงานตามโครงการ
7 ส่วนที่ 4 ภำคผนวก
4.1 สรุปรายการงบลงทุนทีต่ ้องจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
4.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ด้วยเงินงบประมาณประจาปี
4.3 แผนและมาตรการ ประหยัดค่าสาธารณูปโภคประจาปี
4.4 อื่น ๆ เช่น แผนงานพิเศษ งานพิเศษ มาตรการพิเศษ กิจกรรมพิเศษ คาสั่ง เป็นต้น
ค. เอกสำร/ข้อมูล และแหล่ง ในกำรสนับสนุนกำรทำแผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี
1 ประมาณการเงินงบประมาณจัดสรรประจาปี แหล่งข้อมูล สนผ. สอศ. งำนวำงแผนฯ
2 ประมาณการเงินรายได้ (บกศ.) ประจาปี แหล่ง งำนกำรเงิน และงำนบัญชี
3 ข้อมูลยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ แหล่งข้อมูล สนผ. สอศ. และผอ.สถำนศึกษำ
4 ข้อมูลบุคลากร แหล่งข้อมูล งำนบุคลำกร และงำนกำรเงิน
5 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา งำนทะเบียน งำนศูนย์ขอ้ มูล และงำนวำงแผนฯ
6 ข้อมูลอาคารสถานที่ แหล่งข้อมูล งำนอำคำรสถำนที่ และงำนพัสดุ
7 รายการและแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน แหล่งข้อมูล งำนพัสดุ
ง. ขั้นตอน/ลำดับ ในกำรเสนออนุมตั แิ ผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี
ลำดับขั้นตอน
1 จัดเตรียมข้อมูลเบือ้ งต้น/สาคัญ ทีใ่ ช้ในการจัดทาแผน
1.1 ข้อมูลอาคารสถานที่
1.2 ข้อมูลบุคลากร
1.3 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
1.4 ข้อมูลงบประมาณ
1.5 อื่น ๆ เช่น แผนงาน ประวัติ ประกันคุณภาพ
2 เสนอผู้อานวยการ อนุญาต เพือ่ แจ้งงาน/แผนกวิชา เสนองาน โครงการ
3 จัดให้มีการประชุมพิจารณา ในระดับต่าง ๆ
4 จัดทารายละเอียด(ร่าง) เสนอคณะกรรมการพิจารณา

ผู้รับผิดชอบ/แหล่ง
งานวางแผนฯ
งานอาคาร/พัสดุ
งานบุคลากร/การเงิน
งานทะเบียน/ศูนย์ข้อมูล
งานการเงิน/บัญชี
งานวางแผนฯ
งานวางแผนฯ
งานวางแผนฯ
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5 กรรมการ ประชุมพิจารณาตัดสินใจและประมาณการใช้จ่ายเงินประจาปี
6 งานแผนฯ ปรับแก้ไขตามคณะกรรมการเห็นชอบ แล้วเสนออีกครั้ง
7 คณะกรรมการเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ จัดทาเล่มจริงอย่างน้อย 5 เล่ม
พร้อมCD จัดส่งให้ สนผ.สอศ. ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยกร ฝ่ายพัฒนา
กิจการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และงานวางแผนและงบประมาณ
8 หากมีการปรับเปลี่ยนแผน/โครงการ ต้องขออนุมัติผู้อานวยการทุกครั้ง/ทุกเรื่อง
โดยผ่านผ่านงานวางแผน และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
9 ผู้อานวยการ เป็นผู้อนุมัติการปรับเปลี่ยนแผน และจะดาเนิการได้ตามทีป่ รับแผนฯ
ต้องได้รับการอนุมัติก่อน โดยต้องมีหลักฐานการอนุมัติปรับแผน/โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ แนบในเอกสารแผนปฏิบัติราชการ และต้องแจ้งให้ผู้ถือแผนทุกคนทราบ
10 การดาเนินการงาน/โครงการ/กิจกรรมใด ๆ ต้องมีการผ่านงานวางแผน และฝ่าย

งานวางแผนฯ
งานวางแผนฯ
งานบริหารงานทั่วไป

งาน/แผนกวิชา
งานวางแผนฯ/
งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนฯ

แผนงานและความร่วมมือ ทุกคร้ง เพือ่ ตัดยอดเงินและควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ให้เป็นตามแผนปฏิบัติราชการ
จ. เงื่อนไข ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง
1 ให้ใช้โปรแกรม MS. Word และหรือMS.Excel
2 ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New
3 ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม หรือรูปแบบ ทีจ่ ะทาให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
4 หากมีปัญหาในการกรอกแบบฟอร์มหรือข้อมูลใด ให้ติดต่อกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สนผ.
โทร 02-281-5555 ต่อ 1318, 1319
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คำนำ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี นี้ จัดทาขึ้นเพือ่ ให้การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย ทัง้ ยังเป็นเครื่องมือตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา ได้ดาเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตรงตามแผนอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบราชการและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้จัดทาแผนฯขึ้นโดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองจากคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยมุ่งหวังสนองตอบต่อการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพทัง้ การบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอนมากทีส่ ุด
ท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะกรรมการจัดทาแผนฯ
คณะกรรมการกลั่นกรอง คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าทีแ่ ละผู้ทเี่ กี่ยวข้องทุกท่าน
ทีช่ ่วยจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี
ตุลำคม 2557
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สารบัญ
เรื่อง/รายการ
ส่วนที่ 1
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปี 2558 ของ สอศ.
1.2 ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงสร้าง สอศ. ปี 2558
1.3 โครงการสร้าง สอศ.
1.4 นโยบาย และยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2
2.1 วิสัทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่นของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
2.3 กลยุทธ์และมาตรฐการของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
2.4 ประวัติ ความเป็นมาและข้อมูลด้านอาคารสถานทีข่ องวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
2.6 ข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
2.7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ส่วนที่ 3
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีทผี่ ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2557)
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2558
3.4 รายละเอียดโคงการ ทุกโครงการทีด่ าเนินงานในปี 2558
P.1 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ V-Net
P.2 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
P.3 โครงจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
P.4 โครงการสอบกลางภาคและปลายภาค
P.5 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
P.6 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมืแรงงานแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2558
P.7 โครงการสัมมนานักศึกษากลับจากฝึกงาน
P.8 โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
P.9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจาปีการศึกษา 2558
P.10 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน
P.11 โครงการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในสถานประกอบการ

หน้า
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยบริกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
วิสัยทัศน์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นผู้นำในกำรจัดกำรศึกษำสำยอำชีพ เพือ่ เป็น
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและภูมิภำค

พันธกิจ
1 จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและ
ได้มำตรฐำน
2 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำลังคนสำยอำชีพเข้ำสู่สำกล
3 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพอย่ำงทัว่ ถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม
4 เป็นแกนกลำงในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและ
เทคโนโลยีของประเทศ
5 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ
6 วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพือ่ กำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน
7 ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพือ่ ควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
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2. ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และโครงกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ยุทธศำสตร์
1 ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
2 เพิม่ ปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ
3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
4 เพิม่ ประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล

มำตรกำร
1 ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ
2 กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี
3 ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน
4 ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5 ระเบียบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ
6 ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ
7 กำรสร้ำงและกระจำยโอกำส
8 สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ
9 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ
10 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
11 ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์

โครงกำร
1 ผลงำนวิจัยเพือ่ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงกำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุน่ ยนต์อำชีวศึกษำ)
2 ผลงำนวิจัยเพือ่ สร้ำงองค์ควำมรู้ (เงินอุดหนุนโครงกำรวิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำ
เพือ่ สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม)
3 โครงกำรส่งเสริมงำนวิจัยพัฒนำนโยบำยและวิจัยองค์ควำมรู้เพือ่ กำรพัฒนำอำชีวศึกษำ
4 เงินอุดหนุนนักเรียนอำชีวศึกษำเพือ่ แก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชนบท (อศ.กช.)
5 เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี
6 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพืน้ ฐำน
7 เงินอุดหนุนค่ำบำรุงสมำชิกวิทยำลัยนักบริหำรกำรศึกษำช่ำงเทคนิคแผนโคลัมโบ
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8 เงินอุดหนุนกำรฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
9 เงินอุดหนุนองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทยในบรมรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อกท.)
10 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพอุตสำหกรรม
11 เงินอุดหนุนโครงกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียมวังไกลกังวล
12 เงินอุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักเรียนนักศึกษำทีย่ ำกจน
13 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพพำณิชยกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อำนวยกำร
และอำชีพเฉพำะทำง
14 เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร
15 โครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์
16 โครงกำรโรงเรียนพระรำชทำนวิทยำลัยกำปงเฌอเตียล รำชอำณำจักรกัมพูชำ
17 โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพือ่ พัฒนำอำชีวศึกษำไทยของประเทศไทย
18 จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
19 โครงกำรรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัยหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
20 โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพือ่ ชุมชน (Fix it Center)
21 โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
22 โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ
23 โครงกำรศูนย์ฝึกอบรมอำชีพในสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ
24 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
25 โครงกำรเพิม่ ขีดควำมสำมำรถทำงภำษำสำหรับนักเรียนนักศึกษำอำชีวะ
26 โครงกำรสร้ำงเสริมคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ
27 โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ
28 โครงกำรควำมร่วมมือในกำรฝึกงำนนักเรียนนักศึกษำอำชีวศึกษำในต่ำงประเทศ
29 โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำชีพเพือ่ เป็นมืออำชีพและควำมเป็นเลิศนักศึกษำอำชีวศึกษำ
เพือ่ สร้ำงทุนปัญญำชำติ
30 โครงกำรขยำยอำชีวะอำเภอ
31 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล ในสถำนศึกษำ
32 โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพือ่ เพิม่ ผลสัมฤทธิผ์ ู้เรียนด้วยคุณภำพและมำตรฐำน
ให้มีสมรรถนะและควำมพร้อมเพือ่ เข้ำสู่ตลำดแรงงำน
33 โครงกำรขยำยโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำคุณภำพกำรจัดหลักสูตรวิชำชีพ
ระยะสั้นเพือ่ พัฒนำอำชีพประชำชน
34 โครงกำรผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
35 โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำด้วย
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เทคโนโลยีสำรสนเทศ
36 โครงกำรอำชีวศึกษำพัฒนำ
37 โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ
38 โครงกำรศูนย์ควำมชำนำญวิชำชีพเฉพำะทำง
39 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำทวิภำคี
40 โครงกำรปฏิรูปกำรสอนภำษำไทย ประวัติศษสตร์ หน้ำทีพ่ ลเมือง
41 โครงกำรยกระดับมำตรฐำนทักษะพืน้ ฐำนอำชีพ
42 โครงกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล
43 เร่งประสิทธิภำพกำรสอนของครูอำชีวศึกษำ
44 จัดหำบุคลำกรสนับสนุนเพือ่ คืนครูให้นักเรียน
45 โครงกำรควำมร่วมมือในกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
เชื่อมโยงอุตสำหกรรมเป้ำหมำยให้สอดคล้องควำมต้องกำรตลำดแรงงำนำและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
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สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

สานักความร่วมมือ

ศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา

ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
และกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยศึกษานิเทศก์

สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ

หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกาลังคนอาชีวศึกษา

ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริมปรานงานกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ

สานักติดตามและประเมินการอาชีวศึกษา

สานักอานวยการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานด้านอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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3. แผนภูมกิ ำรแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
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นโยบำย ยุทธศำสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง
นโยบำยรัฐบำล 11 ด้ำน คือ
1) กำรปกป้องเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
2) กำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ
3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
4) กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
5) กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน
6) กำรเพิม่ ศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
7) กำรส่งเสริมบทบำทและใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
8) กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวัจิยและพัฒนำ
และนวัตกรรม
9) กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำร
ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
10) กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทีม่ ีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ
11) ปรับปรุงกฏหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมสำคัญทัง้ กำรศึกษำในระบบ
และกำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพือ่ สร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้เต็มตำม
ศักยภำพประกอบอำชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะทีเ่ หมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้ำงเสริม
คุณภำพกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพือ่ สร้ำงสัมมำชีพในพืน้ ที่ ลดควำมเหลื่อมล้ำ และพัฒนำกำลังคน
ให้เป็นทีต่ ้องกำรเหมำะสมกับพืน้ ที่ ทัง้ ในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำร
4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำ
ให้สอดคล้องกับควำมจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพืน้ ทีข่ องสถำนศึกษำ และปรับปรุง และบูรณำกำร
ระบบกำรกู้ยืมเงินเพือ่ กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพือ่ เพิม่ โอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบ
กำรสนับสนุนให้เยำวชนและประชำชนทัว่ ไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำทัง้ ในระบบโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนโดยจะพิจำรณำจัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชน
ทัว่ ไปมีโอกำสร่วมจัดกำรกำรศึกษำทีม่ ีคุณภำพและทัว่ ถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
กระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำมศักยภำพและควำมพร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคลและบริหำจัดกำรได้อย่ำงอิสระและ
คล่องตัวขึ้น
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4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพือ่ ให้สำมำรถมีควำมรู้และ
ทักษะใหม่ทสี่ ำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำร
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพือ่ ให้เอื้อต่อกำร
พัฒนำผู้เรียนทัง้ ในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัยหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อื่น กำรมีคุณธรรม
จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทัง้ ในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพือ่ สร้ำงแรงงำนทีม่ ีทักษะ
โดยเฉพำะในท้องถิ่นทีม่ ีควำมต้องกำรแรงงำน และพัฒนคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับ
มำตรฐำนวิชำชีพ
4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูทมี่ ีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำทีส่ อน นำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือทีเ่ หมำะสมมำใช้ในกำรเรียน
กำรสอน เพือ่ เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพือ่ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทัง้ ปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะทีส่ ะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.7 ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทำง
ศำสนำมีบทบำทสำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติและ
ควำมปรองดองสมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมตำมควำมเหมำะสม
4.8 อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น รวมทัง้ ควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย เพือ่ กำรเรียนรู้ สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์
และควำมเป็นไทย นำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระดับประชำชน ระดับชำติระดับภูมิภำค และระดับ
นำนำชำติ ตลอดจนเพิม่ มูลค่ำทำงเศรษบกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพือ่ นบ้ำนและ
วัฒนธรรมสำกล และกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมทีเ่ ป็นสำกล เพือ่ เตรียมเข้ำสู่เสำหลัก
วัฒนธรรมของประชำคมอำเซียนและเพือ่ กำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตสำนึกทีด่ ี รวมทัง้ สนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพ เพือ่ เปิดพืน้ ที่
สำธำรณะให้เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 2559)
กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
มีแนวคิดทีม่ ีควำมต่อเนื่องจำกแนวคิดของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 - 10 โดยยังคง
ยึดหลัก "ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง" และ "คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ" รวมทัง้ "สร้ำงสมดุลกำร
กำรพัฒนำ" ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทำงปฏิบัติทชี่ ัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพือ่ ให้กำรพัฒนำ
และบริหำรประเทศเป็นไปบนทำงสำยกลำง เชื่อมโยงทุกมิติของกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำรทัง้ คน สังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและกำรเมือง โดยมีกำรวิเครำะห์อย่ำง "มีเหตุผล" และใช้หลัก "ควำมพอประมำณ"
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ให้เกิดควำมสมดุลระห่ำงมิติทำงวัตถุกับจิตใจของคนในชำติ ควำมสมดุลระหว่ำงควำมสำมำรถในกำรพึง่ ตนเอง
กับกำรแข่งขันในเวทีโลก ควำมสมดุลระหว่ำงสังคมชนบทกับเมือง เตรียม "ระบบภูมิคุ้มกัน" ด้วยกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทัง้ ภำยนอกและภำยในประเทศ
ทัง้ นี้ กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำทุกขั้นตอนต้องใช้ "ควำรอบรู้" ในกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ด้วยควำม
รอบคอบ เป็นไปตำมลำดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทัง้ เสริมสร้ำงศีลธรรมและ
สำนึกใน "คุณธรรมและจริยธรรม" ในกำรปฏิบัติหน้ำทีแ่ ละดำเนินชีวิตด้วย "ควำมเพียร" จะเป็นภูมิคุ้นกัน
ทีด่ ีให้พร้อมเผชิญกำรเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นทัง้ ในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
วิสัยทัศน์ในช่วง พ.ศ.2555-2559 "สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำค
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง" ประกอบด้วย 4 พันธกิจ คือ
1) สร้ำงสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมทีม่ ีคุณภำพ ทุกคนมีควำมมั่นคงในชีวิต ได้รับกำรคุ้ม
ครองทำงสังคมทีม่ ีคุณภำพอย่ำงทัว่ ถึงและเท่ำเทียม มีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกรและกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำง
เสมอภำค ทุกภำคส่วนได้รับกำรเสริมพลังให้สำมำรถมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำ ภำยใต้ระบบบริหำร
จัดกำรภำครัฐทีโ่ ปร่งใส เป็นธรรม
2) พัฒนำคุณภำพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะกำรดำรงชีวิตอย่ำง
เหมำะสมในแต่ละช่วงวัย สถำบันทำงสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถปรับตัวรู้เท่ำทัน
กับกำรเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนำฐำนกำรผลิตและบริกำรให้เข้มแข็งและมีคุณภำพบนฐำนควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์
และภูมิปัญญำ สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและพลังงำน ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตและกำรบริโภคให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทสในภูมิภำคเพือ่ ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม
4) สร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมทัง้ สร้ำงภูมิคุ้มกันเพือ่ รองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)
1) ปรัชญำหลักและกรอบแนวคิด กำรจัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรังปรุง
(พ.ส.2552-2559)
กำรจัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฏบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดทำงสำยกลำงอยู่บนพืน้ ฐำนของควำมสมดุลพอเพียง รู้จักพอประมำณ อย่ำงมี
เหตุผล มีควำมรอบรู้เท่ำทันโลก เพือ่ มุ่งให้เกิดกำรพัฒนำทีย่ ังยืนและควมอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดกำรบูรณำ
กำรแบบองค์รวมทีย่ ึด "คน" เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำและสร้ำงกำรพัฒนำอยู่มี "ดุลยภำพ" ทัง้ ด้ำน
เศรษฐกิจสังคม กำรเมือง และสิ่งแวดล้อม เป็นแผนทีบ่ ูรณำกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬำ กับกำร
ศึกษำทุกระดับ รวมทัง้ เชื่อมโยงกำรพัฒนำกำรศึกษำกับำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ทัง้ ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง
กำรปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยคำนึงถึงกำรพัฒนำอย่ำง

Jin

9
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เจตนำรมณ์ของแผน
แผนกำรศึกำแห่งชำติมีเจตนำรมณ์เพือ่ มุ่ง (1) พัฒนำชีวิตให้เป็น "มนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ทัง้ ทำง
ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิต สำมำรถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข" และ (2) พัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมทีม่ ีควำมเข้มแข็งและมีดุลยภำพใน
3 ด้ำน คือ เป็นสังคมคุณภำพ สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ และสังคมสมำนฉันท์และเอื้ออำทรต่อกัน
1 พัฒนำคนอย่ำงรอบด้ำนและสมดุลเพืเ่ ป็นฐำนหลักของกำรพัฒนำ
2 เพือ่ สร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญำกำรเรียนรู้
3 เพือ่ พัฒนำสภำพแวดล้อมของสังคมเพือ่ เป็นฐำนในกำรพัฒนำคน และสร้ำงสังคมคุณธรรม
ภูมิปัญญำ และกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2555 - 2558
วิสัยทัศน์ จัดกำรศึกษำไทยโดย "ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลำง" มุ่งกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำง
เท่ำเทียมทัง้ ในเมืองและชนบท พร้อมจัดกำรศึกษำทีม่ ีคุณภำพสำหรับทุกคน กำรศึกำจะนำไปสู่กำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของประชำชน ประชำชนทีเ่ ข้มแข็งและมีควำมรื้อทุนทีม่ ีพลังในกำรต่อสู้กับควำมยำกจน
พันธกิจ
1 จัดกำรศึกษำทีม่ ีคุณภำพสำหรับเด็ก เยำวชน ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำสทุกคน เพือ่ ให้เท่ำ
เทียมกันทุกแห่งไม่ว่ำในเมืองหรือชนบท ไม่ว่ำจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงขั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 และเทียบเท่ำ
2 พัฒนำนักศึกษำไทยให้เป็นมืออำชีพ เป็นพลเมืองโลกทีท่ ันสมัย มีทักษะหลำกหลำย มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดโลกได้ และอยู่ร่วมกันเป็นสังคมทีว่ ำงอยู่บนฐำนควำมรู้ ตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ขึ้นไป โดยเฉพำะระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำ
3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์กำรพัฒำนำกำรศึกษำ
1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุ่งเน้นเป้ำหมำยหลัก คือ นักเรียน
เป็นศูนย์กลำง
2 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกำแก่ประชำกรทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียม
3 ปฏิรูปครู เพือ่ ยกฐำนะครูและวิชำชีพครูให้เป็นวิชำชีพชั้นสูง
4 กำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอำชีพให้สอดคล้องกับ
ตลำดแรงงำน ทัง้ ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
5 กำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ ให้กำรศึกษำทัดเทียมกับนำนำชำติ
6 สนับสนุนกำรพัฒนำเพือ่ สร้ำงทุนปัญญำชำติ
7 กำรเพิม่ ขีดควำมสำมำรถขอทรัพยำกรมนุษย์เพือ่ รองรับกำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียน
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ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558
1 ยุทธศำสตร์กำรฟืน้ ฟูควำมเชื่อมั่นและเร่งรัดวำงรำกฐำนทีด่ ีของประเทศ
2 ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งรัฐ
3 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม
4 ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ สำธำรณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภำพชีวิต
5 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและนวัตกรรม
7 ยุทธศำสตร์กำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
8 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ ี
9 รำยกำรค่ำดำเนินกำรภำครัฐ
ยุทธศำสตร์/แผนงำน กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวึกษำ
4. ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ สำธำรณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภำพชีวิต
1. แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
1.1 ส่งเสริมกำรปฏิรูปกำรศึกษำทัง้ ระบบ ในด้ำนคุณภำพครู หลักสูตร ห้องเรียน และกำรใช้
เทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำ รวมทัง้ บูรณำกำรนโยบำยกำรศึกษำในแต่ละระดับ เพิม่ ผลสัมฤทธิข์ องกำรจัดกำร
ศึกษำตั้งแต่วัยเด็กจนมีควำมพร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน
1.2 สร้ำงวัฒนธรรมและสังคมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้คนทุกกลุ่มวันควบคู่กับกำรพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ในทุกประเภทและในระดับพืน้ ที่ ส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำน เพิม่ ทักษะกำรใช้ภำษำไทย และภำษำ
ต่ำงประเทศ
1.3 พัฒนำเด็กวัยเรียนทุกระดับให้มีควำมรู้ทำงวิชำกำร และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ เรียนรู้
และภูมิใจในประวิติศำสตร์ไทย ยึดมั่นในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำม
เป็นพลเมืองทีด่ ี ตระหนักในสิทธิ หน้ำที่ ควำมเสมอภำค กำรทำประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอำสำ และจิตสำนึก
ทีด่ ีผ่ำนกระบวนกำรอบรมเยำวชนทีเ่ หมำะสมกับวัย
1.4 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลำง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำร
คิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ
1.5 ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน เชื่อมโยงกับกลุ่ม
อุตสำหกรรมเป่ำหมำย สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
1.6 พัฒนครูให้มีคุณภำพ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู สนับสนุนกำรผลิตบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสำขำขำดแคลน
1.7 เพิม่ โอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม เสริมสร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น รวมทัง้ สนับสนุนภำครัฐ ภำคเอกชน และสื่อมวลชนในกำรผลิตและเผยแพร่
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สื่อทีป่ ลอดภัยและสร้ำงสรรค์
1.8 สนับสนุนกำรดำเนินภำรกิจพืน้ ฐำนของหน่วยงำน
2. แผนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
2.1 จัดให้ประชำชนวัยเรียนด้รับกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ถึง
มัธยมศึกษำตอนปลำยทัง้ สำยสำมัญสำยอำชีพ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
2.2 สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจพืน้ ฐำนของหน่วยงำน
3. แผนงำนพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
4. แผนงำนพัฒนำระบบประกันสุขภำพ
5. แผนงำนดูแลผู้สูงอำยุ เด็ก สตรี คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส
6. แผนงำนยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
7. แผนงำนเพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและคุ้มครองแรงงำน
8. แผนงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์
9. แผนงำนป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
10. แผนงำนอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
11. แผนงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำร
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ปรัชญา
"เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นาทางอาชีพ"

วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมทีม่ ีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

พันธกิจ
1 จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
2 บริหารจัดการ การอาชีวศึกษา การให้บริการทางวิชาชีพ ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น รวมทัง้ การให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพือ่ สนับสนุนการอาชีวศึกษาต่อไป
3 ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี สร้างงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์อื่น ๆ ทีม่ ีคุณภาพสู่สาธารณชน
4 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์แก่ผู้เรียน เพือ่ ความเป็นพลเมืองทีด่ ีของชาติ

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี คือ การจัดการศึกษาเพือ่ มุ่งให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถ
ออกไปประกอบอาชีพได้ ทัง้ ในภาครัฐบาล และเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพสามารถสร้างงาน
เพือ่ ประกอบอาชีพอิสระได้ และมีพนื้ ฐานความรู้เพียงพอสาหรับการศึกษาความรู้เพิม่ เติม ให้เป็นผู้มีความ
ชานาญเฉพาะสาขา มีความสามารถในการสอนและสานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพครู

เอกลักษณ์

"สถาบันเด่น เน้นงานช่าง"

อัตลักษณ์

"ให้บริการอาชีพ สูส่ ังคม"
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2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
ด้านสถานที่
- มีอาคารสถานทีแ่ ละสภาพภูมิทัศ "น่าเรียน น่าอยู่ น่าดู น่าชม"
ด้านบุคลากร
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความพร้อม
ในการถ่ายทอดความรู้
ด้านผู้เรียน
- นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
ด้านชุมชน
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา สู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาชีพ

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชือ่ เสียง)
พ.ศ.2527
พ.ศ.2531

พ.ศ.2534
พ.ศ.2536
พ.ศ.2537

พ.ศ.2538

ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นประเภทช่างอุตสาหกรรมจากกรมอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการและได้รับคัดเลือกเป็นวิทยาลัยจัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่นของจังหวัดอุดรธานี
ได้รับมอบหมายจากกรมอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม สาหรับช่างอุตสาหกรรมซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก CDG-SEAPO
แห่งประเทศสาธารณรัฐเยอรมันตะวันตก
ได้รับการคัดเลือก จากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาทีไ่ ด้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา
ได้รับการอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดหลักสูตร ปทส.
(เทียบเท่าปริญญาตรี) สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟ้ากาลัง
1 กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน
ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารอาชีวศึกษา โดยให้วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เป็นศูนย์การสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 ได้รับมอบหมายจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้เปิดสอนปรับวุฒิ ปทส. เป็น คอบ.
1 ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศเบลเยี่ยมในโครงการความร่วมมือไทย - เบลเยี่ยม
เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิตและสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2 กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอน
ระดับปริญญาโท โดยให้วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นศูนย์การสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 ดาเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการ (UNDP) ร่วมกับสานักงาน
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พ.ศ.2540

พ.ศ.2545
พ.ศ.2547

พ.ศ.2548

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน
ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทางอาชีวและเทคนิคการศึกษา โดยให้
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นศูนย์การสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้รับมอบหมายจากกรมอาชีวศึกษาให้เป็นสานักงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
1 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดหนองคาย ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม) ระดับ ปวส.
2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม) ระดับ ปวช.
3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุนใหม่ (เครื่องซีลฝา
ขวดปลาร้าบอง) ระดับ ปวส.
4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
(วิชาเครื่องเสียง ระดับ ปวช.)
5 เป็นศูนย์ศึกษา และวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เปิดสอนในระดับปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- สาขาไฟฟ้า (ไฟฟ้ากาลังและอิเล็กทรอนิกส์)
- สาขาคอมพิวเตอร์
- สาขาเครื่องกล
1 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (วิชาเครื่องเสียง) ระดับ ปวช.
2 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน (สาขางานกลึง) ระดับ ปวช.
3 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง (งานเขียนแบบไฟฟ้าและการ
ประมาณราคาด้วยคอมฯ) ระดับ ปวส.
4 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ (วิชาภาษาอังกฤษ) ระดับ ปวช.
5 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ในการแข่งขันทักษะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ในการแข่งขันกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยสากล,ดนตรีพนื้ เมือง(ประเภทแคน)
7 เป็นศูนย์เครอข่ายการอาชีวศึกษานานาชาติ (UNEVOC) ประเทศไทยระดับภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ.2549
1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่" ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม พ.ศ.2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค กรุงเทพฯ
2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน" งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2549 ณ อิมแพค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
3 ได้รับราวัลชนะเลิศ "การประกวดเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี" ประเภทลูกเสือวิสามัญ
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ณ โรงเรียน
ประจักษ์ศิลปาคาร
4 กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ให้ไว้เพือ่ แสดงว่า อาชีวศึกษา
จังหวัดอุดรธานี ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ในเยาวชนตามโครงการ "รวมพลังงานเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจเรื่องเพศ ร่วมป้องกันเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศ ร่วมป้องกันเอดส์และโรคคิตต่อทางเพศ ร่วมป้องกันเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2549" ให้ไว้ 17 กุมภาพันธ์ 2549
5 องค์การบริหารส่วนตาบลน้าหมัน มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพือ่ แสดงว่าวิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี ได้ดาเนินการสร้างบ้านพักให้ผู้ประสบภัยพิบัติ บ้านน้าต๊ะ หมู่ 8 ต.น้าหมัน
อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ตามพระราชกระแสสมเด็นพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2549
6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พิธีกระทาสัตย์ปฏิณาณตนและ ชุมนุมสวนสนามนักศึกษา
วิชาทหารประจาปีการศกึษา 2549 มณฑลทหารบกที่ 24 วันที่ 8 ธันวาคม 2549
7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รักบีฟ้ ุตซอล DIVISION 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่
14-18 พฤศจิกายน 2549 ณ จังหวัดนครราชสีมา
8 มูลนิธิเพชรภาษา มีความยินดีมอบเกียรติบัตรนี้เพือ่ แสดงว่า ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี ประกาศเกียรติคุณสนับสนุน "ครูภาษาไทยประกายเพชร" ประจาปี 2549
วันที่ 9 ธันวาคม 2549
9 มณฑลทหารบกที่ 24 มอบเกียรติบัตรนี้ไว้แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นสถาน
ศึกษาวิชาทหารทีใ่ ห้การสนับสนันกิจกรรมการฝึกวิชาทหาร ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2549
10 สานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดอุดราน มอบหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้เพือ่ แสดงว่า
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน เข้าร่วมพิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารี
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี 2549 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ก.ค.2549
11 จังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรเพือ่ แสดงว่าวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ให้การสนับสนุน
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การจัดกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2549
พ.ศ.2550 1 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา ในกิจการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวัน
วิสาขบูชา" วันสากลโลก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ให้ไว้ ณ 30 พฤษภาคม 2550
2 ชนะเลิศฟุตซอล (ในการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัด) ระหว่างวันที่
13-14 กันยายน 2550)
3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2 (การกระทาสัตย์ปฏิณาณตนและสวนสนามของ
นักศึกษาวิชาทหาร ประจาปีการศึกษา 2550)
4 โครงการคนเก่งคืนถิ่น ขอมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แด่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
(ในโอกาสทีศ่ ิษย์เก่าได้สร้างชื่อเสียงจากการประกวดออกแบบ ระหว่างการศึกษาสาขา
วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีมอบให้
5 โล่เกียรติคุณมอบไว้เพือ่ แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ถวายสนับสนุนการประชุม
พระสังฆาธิการและการประชุมตรวจธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาอันตรีคณะสงฆ์ภาค
8,9,10,11 (ธรรมยุต) ปี 2550 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2550
6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนชาย (การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่
มุ่งสู่ดาว ด้านยาเสพติด) ครั้งที่ 4 ในงานประจาปีทงุ่ ศรีเมือง 2550
7 ได้รับเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 29 วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี ได้ส่งนักกีฬาอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันจัดโดย ศูนย์การท่องเทีย่ วกีฬา
และนันทนาการจังหวัดอุดรธานี
8 มณฑลทหารบกที่ 24 มอบเกียรติบัตรให้ นายวรสิทธิ์ ขุนค้า เป็นผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร
ดีเด่น ทีใ่ ห้การสนับสนุนกิจกรรมการฝึกวิชาทหาร ประจาปี 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 ธ.ค.50
9 จังหวัดอุดรธาน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ให้นายเปลี่ยน วิเศษศรี การแข่งขัน
วัฒนธรรมพืน้ ฐาน ประเภทเดี่ยว ระดับประชาชน ในงานประจาปีทงุ่ ศรีเมือง ระหว่าง
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2550
10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาว่าวไทยประยุกต์ ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา
ด้านยาเสพติด"อาชีวศึษาดาวรุ่งมุ่งสู่ทีมชาติ" จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปตองชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2550 วันที่ 21-28 สิงหาคม 2550
12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กองลูกเสือวิสามัญ การประกวดสวนสนามเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี 2550 ณ ศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กองลูกเสือวิสามัญ การประกวดสวนสนามเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี 2550 ณ ศูนย์อานวยการความปลอดภัย
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13 ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทาบงทหารจังหวัดอุดรธาน สานักงานยุติธรรมจังหวัด
อุดรธานีมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพือ่ แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นผู้เข้าร่วม
และให้การสนับสนุนการรณรงค์เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2550
14 จังหวัดอุดรธานี ศูนย์การท่องเทีย่ ว กีฬาและนันทนาการจังหวัดอุดรธานีมอบเกียรติบัตร
ฉบับนี้ให้เพือ่ แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ส่งนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 29 ประจาปี 2550
15 ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทาน รางวัลชนะเลิศ
"การสร้างเรือใบซูเปอร์มดตามแบบพระราชทาน" วันที่ 16 ธันวาคม 2550
พ.ศ.2551
1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดสุนทรพจน์ภาษา
ญีป่ นุ่ ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2551 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ไว้ ณ วันที่
31 มกราคม 2551 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2551 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2551
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับ ปวส.
ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2551 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2551
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 24 มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพือ่ แสดงว่า
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้บริจาคอุปกรณ์เครื่องเสียงให้กับหน่วย ให้วันที่ 19 มิ.ย.2551
5 การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ
ประเภทบุคคลชาย ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2551
6 โครงการทูตไบเออร์เพือ่ สิ่งแวดล้อม ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพือ่ ประกาศเกียรติคุณ
แก่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ทีใ่ ห้การสนับสนุนโครงการทูตไบเออร์เพือ่ สิ่งแวดล้อมประจาปี
2551 ให้ไว้ วันที่ 7 กันยายน 2551
7 ได้รับโลห์เข้าร่วมโครงการ "ลดเมืองร้อน ด้วยมือเราปีที่ 4" จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้ไว้
ณ วันที่ 9 กันยายน 2551
8 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพือ่ แสดงว่า สาขางนช่าง
เทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ
ปวช. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2551
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2551
9 จังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรเพือ่ แสดงว่า กลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษา ให้การสนับสนุน
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และเข้าร่วมกิจกรรมในกาประกวดขบวนแห่ "บายศรี" วัฒนธรรมดีศรีอุดร งานประจาปี
ทุง่ ศรีเมืองอุดรธานี ปี 2551 ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2551
10 สานักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 7 อุดรธานี มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้
เพือ่ แสดงว่าวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จัดชุดการแสดง ปฐมธาตุแห่งชีวัน การจัดกิจกรรมโครงการ
จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พิธีกระทาสัตตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษา
วิชาทหาร ประจาปีการศึกษา 2551 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารลกที่ 24
12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 เพลงไทยสากล ชาย อาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2551 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
13 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาการ (วิทย์ คณิต
อังกฤษ และความรู้รอบตัว) ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประจาปีการศึกษา 2551
14 สานักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ไว้เพือ่ แสดงว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
สาขางานเขียนแบบคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2551
ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2551 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2551
15 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ไว้เพือ่ แสดงว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
สาขาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่
15-19 ธันวาคม 2551 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2551
16 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอประกาศเชิดชูเกียรติเพือ่ แสดงว่า
"นายเฉลิม ชุมภูนท์"(ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน) ประกาศไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน 2551
พ.ศ.2552
1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโล่เกียรติคุณนี้ไว้เพือ่ แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานีได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทออกแบบระยะสั้น พืน้ ทีไ่ ม่เกิน 100 ตร.ม. สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม การประชุมทางองค์การวิชาชีพ และแข่งทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาในสังกัด
สถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้งที่ 19 ประจาปีการศกึษา 2552
วันที่ 14-18 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
2 สานักงานคระกรรมการการอาชีวศกึษา มอบโล่เกียรติคุณนี้ไว้เพือ่ แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาพืน้ ฐาน ระดับ ปวส. แผนกวิชาสามัญ
การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาในสังกัด
สถาบันอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้งที่ 19 ประจาปีการศึกษา 2552 วันที่
14-18 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Jin

19

พ.ศ.2553

3 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอาชีว
ศึกษาภาตตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพือ่ แสดงว่า
"นายอเนก สนสายสิงห์" วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
4 สานักงนคระกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพือ่ แสดงว่า "นายยอดชาย ซุยส์ยา"
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขางานกลึง
5 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพือ่ แสดงว่า "นายชาญกิจ สุภา"
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
6 บริษัท เอกวิศวภัณฑ์ ทูลล์ จากัด ขอมอลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาเทคนิคอุตสาหการผลิต ไว้ให้เป็นเกียรติในการประชุมวิชการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 21 ประจาปีการศกึษา 2552 ระหว่างวันที่
14-18 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7 บริษัท เอกวิศวภัณฑ์ ทูลล์ จากัด ขอมอลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาเทคนิคการผลิต
ไว้ให้เป็นเกียรติในการประชุมวิชการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 21 ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552
ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
8 บริษัท เอกวิศวภัณฑ์ ทูลล์ จากัด ขอมอบรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 สาขางานกลึงไว้ให้เป็น
เกียรติในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 21 ประจาปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552 ณ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา มอบโล่รางวัล"สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 1" ได้ให้การสนับสนุนการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย จังหวัดเลย
2 วิทยาลัยการอาชีพแก่งค้อ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพือ่ แสดงว่า "วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี"
ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(ตามนโยบายคุณธรรมนาความรู)้ ให้ไว้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2553
3 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพือ่ แสดงว่า "ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทร้องเพลงไทย
สากล(ชาย)" ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 ประจาปีการศึกษา

Jin

20
2553 ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2553
4 ได้รับรางวัล "โล่เกียรติยศรองชนะเลิศอันดับ 2" จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โครงการ
แข่งขันทักษะมาตราวิทยาด้านมัติสาหรับนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย
ณ 10 กันยายน 2553
5 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศฟุตซอล" การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 20-22 ตุลาคม 2553
ณ จังหวัดอุดรธานี
6 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศบาสเกตบอลทีมชาย" การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี วันที่
20-22 ตุลาคม 2553 ณ จังหวัดอุดรธานี
7 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศกีฬาแบดมินตันชาย" การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี วันที่
20-22 ตุลาคม 2553 ณ จังหวัดอุดรธานี
8 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศเซปักตะกร้อทีมชาย" การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธาน วันที่
20-22 ตุลาคม 2553 ณ จังหวัดอุดรธานี
9 กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน รางวัลสถานศึกษาแบบ
อย่าง การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2553 "สถานศึกษาพอเพียง 2553" วันที่ 23 ธันวาคม 2553
พ.ศ.2554
1 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
งานออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมทางวิชการ
องค์การวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ประจาปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค.2554
2 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโล่รางวัล เพือ่ แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรร
เศรษฐกิจ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2553 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ไว้ ณ วันที่ 22 มกราคม 2554
3 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพือ่ แสดงว่า "เครื่องสีข้างกล้อง
แบบภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ประเภท 4 สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง "การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2554 ณ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
4 ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือ่ เอาชนะยาเสพติดอาเภอเมืองอุดรธานี ขอเชิดชูเกียรติ วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานีทมี่ ีผลงานดีเด่นและสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ไว้ ณ
วันที่ 26 มิถุนายน 2554
5 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศฟุตซอล" การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่
20-21 สิงหาคม 2554
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6 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศเทเบิลเทนนิส" การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ระหว่าง
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2554
7 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศกรีฑา" การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่
20-21 สิงหาคม 2554
8 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศเซปักตะกร้อหญิง" การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2554
9 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศแบดมินตัน" การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธาน ระหว่างวันที่
20-21 สิงหาคม 2554
10 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศฟุตซอลชาย" การแข่งขันกีฬาอาชีวศกึษาจังหวัดอุดรธาน ระหว่างวันที่
20-21 สิงหาคม 2554
11 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ นายธนภณ สร้อยน้า รองผู้อานวยการ
"รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกาเป็นแบบอย่างทีด่ "ี วันที่ 8 กันยายน 2554
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2555 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเพือ่ สร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงาน
วิศกรรมโยธา ครั้งที่ 6 ประจาปีการศกึษา 2555 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ
ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2555 ทุนการศึกษา 25,000 บาท
2 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกา มอบโล่รางวัลให้ไว้เพือ่ แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ได้รับรางวัล "ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ระดับเหรียญทอง"สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส.ในการประชุมวิชาการองคืการวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประจาปีการศึกษา 2554 ณ โรงแรงสตาร์
จังหวัดระยอง ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
3 Certificate of Appreciation ใบประกาศเกียรติคุณ มอบให้แก่ แผนกช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเพือ่ แสดงการชื่นชม ในเดือนกรกฎาคม 2012 ทางแผนกช่างเชื่อม
ได้ให้การต้อนรับฝึกสอนและเป็นทีป่ รึกษาแก่นักศึษาจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น โดยได้ทมุ่ เท
และเอาใจใส่ช่วยเหลือนักศึกษา เพือ่ ให้เขาประสบความสาเร็จในโครงการถือเป็นตัวอย่างใน
การถ่ายทอดวิชาการด้านเทคนิคและในการแสดงน้าใจของคนไทยได้อย่างยอดเยี่ยม ทางศูนย์
มีความภูมิใจในการแสดงความชื่นชม ณ โอกาสนี้ มอบไว้ 13 กรกฎาคม 2555
4 ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอาเภอเมืองอุดรธานี ขอเชิดชูเกียรติ ผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคอุดราน ทีม่ ีผลงานดีเด่นและสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2555 (นายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ)์ นายอาเภอเมืองจังหวัด
อุดรธานี
5 สานักนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น "ครุฑทองคา" ให้แก่
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นายธนภณ สร้อยน้า รองผู้อานวยการ 1 เมษายน 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ มอบหนังสือสาคัญนี้ให้ไว้เพือ่ แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี เป็นผู้ให้การสนับสนุน การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชัยภูมิ ให้ไว้ 21 พฤศจิกายน 2555 (นายชาวัลย์ คุ้มกลาง) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชัยภูมิ ประธานกรรมการจัดงานการประชุมวิชการ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 34
7 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกา ขอมอบเกียรติประวัตินี้ไว้เพือ่ แสดงว่า
"นายวิทยา เหล่าแดง" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะเล่านิทานพืน้ บ้าน
งนมหกรรมอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 ปีการศึกา 2555 ระหว่างวันที่
11-14 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา ให้ไว้ณ 14 ธันวาคม 2555 (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
เลาขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ไว้เพือ่ แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี หน่วยองค์การนักวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ระดับดีเด่น การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและแข่งขันทักษะวิชาชีพ
งนมหกรรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 ประจาปีการศึกษา 2555 ระหว่าง
วันที่ 10-14 ธันวาคม 2555 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ให้ไว้ ณ 14 ธันวาคม 2555
9 สานักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม" สาขางานกลึง กัด ตัด ไส" ในการประชุมวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วันที่ 10-14 ธันวาคม 2555 นายสมใจ เชาว์พานิช ประธาน
ผู้ประสานงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพือ่ แสดงว่า ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่อง
คัดแยกเมล็ดพันธ์พืช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์
เศรษฐกิจในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจาปีการศึกษา 2555
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
11 อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพือ่ แสดงว่า ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่อง
สีข้าวกล้องแบบภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เศรษฐกิจในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุดรธานี ประจาปีการศึกษา 2555 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี
12 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตรและโล่เพือ่ แสดงว่า การแข่งขันทักษะ
งานกลึง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะระดับประเทศ ระหว่างวันที่
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11-15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
13 บริษัทสยามมิชลิน จากัด มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพือ่ แสดงว่า โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ให้ไว้ วันที่ 6 ธันวาคม 2555
ณ โรงแรมเซนทรารา แกรนด์และบางกอกคอมเวนชั้นเซ็นเตอร์ เซ็นทรันเวอร์ กทม.
พ.ศ.2556 1 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเพือ่ สร้างสรรค์วิชการด้านโครงสร้างดวยไม้ไอศกรีม สายงานวิชา
วิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2556 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2556 ทุนการศึกษา 25,000 บาท
2 รางวัลชนะเลิศ งานออกแบบระยะสั้น (Skeych Design) ระดับ ปวช.และปวส. การประชุมวิชาการ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชา
พืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 23-27
ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
3 รางวัลชนะเลิศ งานเขียนทัศนียภาพด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม Sketch Up ระดับ ปวส.
การประชุมวิชาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
การแข่งขันทักษะพืน้ ฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
4 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเขียนทัศนียภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับ ปวส.
การประชุมวิชาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะพืน้ ฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์
2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
ระดับ ปวส. การประชุมวิชาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะวิชาพืน้ ฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา
2556 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์
ระดับ ปวส. การประชุมวิชาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะพืน้ ฐานระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์
2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศนการและการประชุม
ไบเทค กรุงเทพฯ
พ.ศ.2557 1 รางวัลการแข่งขันหุน่ ยนต์ ABU ระดับชาติ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการอาชีวะรุ่นใหม่สร้างนวัตกรรมเพือ่ แรงงานปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยดี ประจาปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในวันที่
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15 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
3 รางวัลชมเชย การแข่งขันหุน่ ยนต์อาชีวศึกษา ABU 2014 ระดับชาติ ประจาปี 2557 ระหว่าง
วันที่ 24-29 พฤษภาคม 2557 ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
4 รางวัลชมเชย การแข่งขันสร้างโปรแกรม VEC CREATIVE APPLICATION CONTELST2014
ชิงถ้วยพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 7 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การค้าเดอะสกาย ช้อปปิง้ เซ็นเตอร์
พระนครศรีอยุธยา
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2.3 กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 5

ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
ทวิภาคี
ปฏิรูปการเรียนการสอน
ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
สุภาพชนคนอาชีวะ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ ปริมาณผู้เรียน
มาตรการที่ 1 ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
มาตรการที่ 2 การสร้างและการกระจายโอกาส

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
มาตรการที่ 1 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
มาตรการที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(กลยุทธ์ และมาตรการ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มาตรการ ของ สอศ.)
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4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เดิมชื่อ "โรงเรียนช่างไม้อุดรธานี" จัดตั้งขี้นเมื่อวันที่ 7 ก.ค. พ.ศ. 2484
ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ณ สถาบันราชภัฏอุดรธานีในปัจจุบัน)
พ.ศ. 2502 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนกการช่างอุดรธานี" โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ ส.ป.อ.
พ.ศ.2514 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเทคนิคอุดรธานี" โดยได้รับการช่วยเหลือภายใต้โครงการเงินกู้
เพือ่ พัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ.2519 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยรวมกันกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี แบ่งออกเป็น 2 วิทยาเขตในนาม "วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาเขต 1" ต่อมาเมื่อวันที่
1 มกราคม พ.ศ.2522 ได้แยกวิทยาเขตออกจากกันและเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี" โดยมีเนื้อที่
4 แปลง รวม 33 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี (ตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุดรธานี)
- แปลงที่ 1 ทีต่ ั้งอาคารและโรงฝึกงาน มีเนื้อที่ 19 ไร่ 22.22 ตารางวา
- แปลงที่ 2 บ้านพักครูและสนามกีฬา มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 13.04 ตารางวา
- แปลงที่ 3 บ้านพักครูและนักการภารโรง มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 46.1 ตารางวา
ประวัตกิ ารจัดการศึกษา
พ.ศ. 2481 เปิดหลักสูตรประโยคประถมอาชีพช่างไม้ เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร 4 ปี (ป.4)
พ.ศ. 2483 เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาขั้นต้น เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี (ม.3)
พ.ศ. 2496 เปิดหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาขั้นกลาง เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี (ม.3)
พ.ศ. 2497 เปิดหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี (ม.3)
เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี (ม.6)
พ.ศ. 2501 เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึษาชั้นสูง
เปิดสอนวิชา ช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2503 เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง (เพิม่ เติม) หลักสูตร 3 ปี (ม.6)
- ช่างก่อสร้าง
- ช่างเครื่องยนต์
- ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
- ช่างกลโรงงาน

Jin

27
พ.ศ. 2505 เปิดหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หลักสูตร 3 ปี (ม.ศ. 6)
- ช่างเครื่องยนต์
- ช่างเชื่อมโลหะแผ่น
- ช่างกลโรงงาน
- ช่างก่อสร้าง
- ช่างวิทยุและโทรคมนาคม
พ.ศ. 2507 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
- เปิดสอนเพิม่ เติมในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
พ.ศ. 2519 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรับผู้จบ ม.ศ. 6 หรือ หลักสูตร 2 ปี
- ช่างไฟฟ้ากาลัง
- ช่างยนต์
- ช่างกลโลหะ
- ช่างก่อสร้าง
พ.ศ. 2520 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
- ช่างยนต์
- ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
- ช่างกลโรงงน
- ช่างก่อสร้าง
- ช่างวิทยุและโทรคมนาคม (พ.ศ. 2522 เปลี่ยนเป็นแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์)
- ช่างไฟฟ้า
พ.ศ. 2523 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
- เปิดสอนเพิม่ เติมใน สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
- เปิดสอนเพิม่ เติมใน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
พ.ศ. 2525 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- เปิดสอนเพิม่ เติมใน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2526 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- เปลี่ยนชื่อ สาขาวิชาจากช่างกลโรงงานเป็นช่างเทคนิคการผลิต
- เปลี่ยนชื่อ สาขาวิชาจากช่างเชื่อมโลหะแผ่นเป็นช่างเทคนิคโลหะ
พ.ศ. 2536 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
- สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร
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พ.ศ. 2538 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
- สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
- สาขาเทคนิคการผลิต
พ.ศ. 2547 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2548 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สาขาวิชาโลจิสติกส์
พ.ศ. 2555 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขาเขียนแบบเครื่องกล
พ.ศ. 2556 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
- สาขาเทคโนโลยียานยนต์
- สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
- สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง
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4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ชื่อภาษาอังกฤษ Udonthani Technical Callege
ทีต่ ั้งสถานศึกษา เลขที่ 3 หมู่ที่ - ถนนวัฒนานุวงศ์
ตาบล หมากแข้ง อาเภอ/เขต เมือง จังหวัดอุดรธานี รหัส 41000
โทรศัพท์ โทร. 0-4222-1538,0-4224-8592
โทรสาร โทร. 0-4224-0031,0-4224-6038
เว็บไซต์ www.udontech.ac.th
อีเมล webmaster@udontech.ac.th
เนื้อทีข่ องสถานศึกษา
33 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา
- แปลงที่ 1 ทีต่ ั้งอาคารและโรงฝึกงาน มีเนื้อที่ 19 ไร่ 22.22 ตารางวา
- แปลงที่ 2 บ้านพักครูและสนามกีฬา มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 13.04 ตารางวา
- แปลงที่ 3 บ้านพักครูและนักการภารโรง มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 46.1 ตารางวา
- แปลงที่ 4 บ้านพักผู้อานวยการและนักการภารโรง มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 80.04 ตารางวา
มีอาคาร รวมทัง้ สิ้น …21..... หลัง มีห้องทัง้ สิ้น ....233... ห้อง ได้แก่
1 อาคารอานวยการ
จานวน ........1....... หลัง ......6......ห้อง
2 อาคาร 5 (ห้องสมุดเก่า)
จานวน ........1....... หลัง .....15......ห้อง
3 อาคารเรียน 3 ชั้น
จานวน ........1....... หลัง .....19......ห้อง
4 อาคารเรียน 4 ชั้น
จานวน ........1....... หลัง .....17......ห้อง
5 อาคารเรียน 6 ชั้น
จานวน ........1....... หลัง .....62......ห้อง
6 อาคาร 7 ชั้น (พัสดุ)
จานวน ........1....... หลัง .....11......ห้อง
7 อาคารวิทยาบริการ
จานวน ........1....... หลัง .......5......ห้อง
8 อาคารสถาบันฯ
จานวน ........1....... หลัง .......2......ห้อง
9 อาคารสถานที่
จานวน ........2....... หลัง .......4......ห้อง
10 อาคารชมรมวิชาชีพ
จานวน ........1....... หลัง .......2......ห้อง
11 โรงฝึกงานแผนกช่างเชื่อม
จานวน .......1....... หลัง .......4......ห้อง
12 โรงฝึกงานแผนกช่างก่อสร้าง
จานวน ........1....... หลัง .......6......ห้อง
13 โรงฝึกงานแผนกเทคนิคการผลิต
จานวน ........1....... หลัง .......4......ห้อง
14 โรงฝึกงานแผนกช่างกลโรงงาน
จานวน ........1....... หลัง .......4......ห้อง
15 โรงฝึกงานแผนกช่างยนต์
จานวน ........1....... หลัง .......4......ห้อง
16 อาคารปฏิบัติงานเทคโนโลยียานยนต์
จานวน ........1....... หลัง .......6......ห้อง
17 อาคารแผนกไฟฟ้า
จานวน ........1....... หลัง ......13......ห้อง
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18 อาคารแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
19 อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า
20 อาคารบ้านพักอาศัยส่วนราชการ
21 อาคารนานาชาติ

จานวน ........1....... หลัง .......3.....ห้อง
จานวน ........1....... หลัง .......-......ห้อง
จานวน ........9....... หลัง .......-......ห้อง
จานวน ........2....... หลัง .......46.....ห้อง

เพลงมาร์ช วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
แหล่งศึกษาวิชาช่างเรียนจบครบหลายด้าน
เด่นอิสานล้วนงานผลดีเลื่องชื่อลือไกล
ปรัชญาเราต้องเรียนดีมีวินัย
หมั่นใฝ่คุณธรรมน้อมนาเร่งรีบอาชีพผู้นา
สิ่งส่งเสริมเพิม่ พูนรวมน้าใจในพวกเรา
ท่านคือวิษณุกรรมอันทรงนามให้จดจา
เพราะพระองค์ทรงธรรมเป็นผู้นาสรรค์สร้างบันดาล
เกี่ยวกับสร้างสรรค์ผองเรายึดมั่นดังท่านบิดา
(ดนตรี)
พวกเราเทคนิคอุดร นั้นนามกรได้พระวิษณุองค์พรหม
ชื่อเสียงคนเขาชื่นชม ทุกทีน่ ิยมดีเด่นสมญา
พวกเราเทคนิคอุดร (ขาวน้าเงิน) อรชรออนซอนเต็มตา
ร่วมเกล้าเรานี้ขอน้อมวันทา กษัตรานั้นเทอดทูนเหนือดวงใจ
สีประจา : สีขาวและสีน้าเงิน
ต้นไม้ : ต้นตะแบก

อื่น ๆ เช่น สีประจา ต้นไม้ สัญลักษณ์ เพลง ของสถานศึกษา
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5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ

รองผู้อำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
นำยธนภณ สร้อยนำ

งำนบริหำรงำนทั่วไป

ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี
นำยสิทธิ์ศักดิ์ ชำปฏิ

รองผู้อำนวยกำร ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
นำยประสิทธิ์ อังกินันทน์

คณะกรรมกำรวิทยำลัย

รองผู้อำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
นำยชัยเจริญ ดวงแข

งำนวำงแผนและงบประมำณ
นำยอภิเดช ศิริตัง

งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ
นำยศักดิ์ชยั กลำงหล้ำ

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
นำยสมศักดิ์ คำมะมูล

งำนครูที่ปรึกษำ
นำงสุมลรัตน์ กองแก้ว

งำนบุคลำกร

รองผู้อำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร
นำยวีระพจน์ ปรีพูล

หัวหน้ำแผนกสำมัญ
นำยวรสิทธิ์ ขุนค้ำ
หัวหน้ำแผนกช่ำงยนต์
นำยจิระศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว

งำนกำรเงิน

งำนบัญชี

งำนพัสดุ
นำยชำญวิทย์ พิศอ่อน
งำนอำคำรสถำนที่

งำนประชำสัมพันธ์

งำนทะเบียน

งำนประกันคุณภำพฯ
นำยรณชัย อุปชีวะ

งำนปกครอง
นำยธวัชชัย กูดอัว

งำนวิจัยพัฒนำฯ
นำงรัชนีพร สุขเกษม

งานแนะแนวฯ
นำงมยุรำ ศรีพงษ์วิวัฒน์

งำนควำมร่วมมือ
นำยฤทธิพร แก้ววิเชียร

งำนสวัสดิกำรฯ
นำงเดือนฉำย ปัดสำแก้ว

งำนส่งเสริมผลผลิต กำรค้ำฯ
นำยพินิจ บุญกว้ำง

งำนโครงกำรพิเศษ
นำยทวีศักดิ์ โคตรโสภำ

หัวหน้ำแผนกช่ำงกลโรงงำน
นำยอำนำจ ทองแสน

หัวหน้ำแผนกช่ำงเชื่อมโลหะ
นำยเฉลิมวุฒิ มำตรำ
หัวหน้ำแผนกช่ำงไฟฟ้ำ
นำยสัญญำ มะโนพันธ์
หัวหน้ำแผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
นำยจักรพันธ์ สินเทศ
หัวหน้ำแผนกช่ำงก่อสร้ำง
นำยธนบดี อินทรเพชร
หัวหน้ำแผนกเทคนิค
สถำปัตยกรรม

หัวหน้ำแผนกเทคนิคอุตสำหกรรม
นำยชูชำติ ด้วงสงค์
หัวหน้ำแผนกเทคนิคพืนฐำน
นำยสงวนศิลป์ ภูหนองโอง
หัวหน้ำแผนกเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
หัวหน้ำแผนกวิชำเขียนแบบ
เครื่องกล
หัวหน้ำงำนหลักสูตรฯ
นำยเสกสรร ศรียศ
หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล
นำงวัฒนำ โอทำตะวงษ์

หัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำรฯ
นำยบุญเหลือ นำคสุข
หัวหน้ำงำนอำชีวระบบทวิภำคี
นำยไพฑูรย์ ยศเตำ
หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
นำยคมสิงห์ มำตย์วังแสง
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6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
6.1 อัตรากาลัง ปี 2558
อัตรากาลังของ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ก. ข้าราชการ
1 ผู้บริหาร
2 ข้าราชการครู
3 ข้าราชการพลเรือน
ข. ลูกจ้างประจา
1 ทาหน้าทีส่ อน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทาหน้าทีส่ อน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1 ทาหน้าทีส่ อน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2557
ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร
มีบุคลากรทัง้ สิ้น
213 คน
99 คน
5 คน
92 คน
2 คน (บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค(2)
11 คน
คน
11 คน
3 คน
2 คน
1 คน
100 คน
57 คน
43 คน

จ. มีขา้ ราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีขา้ ราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการทีอ่ ื่น
ช. มีอัตราว่าง ไม่มคี นครอง
1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจา

-

คน
คน

1 คน
-

1 คน
คน
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน
- ต่ากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม

1
91
62
2
156

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน

ข. เจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป/สนับสนุน
13 คน
5 คน
4 คน
34 คน
1 คน
- คน
รวม
57 คน

รวม
13
5
5
125
63
2
213

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชัว่ คราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จา้ ง
ก. ครูผู้สอน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
รวม

ข. เจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป/สนับสนุน
99
47
10
156

คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม

14
43
57

รวม
คน
คน
คน
คน
คน
คน

113
47
53
213

คน
คน
คน
คน
คน
คน
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6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

99

คน

วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

1. นายสิทธิศักดิ์ ช้าปฏิ

(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
ปฏิบตั ิหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ศษด.การบริหารการศึกษา,
ศศม.การบริหารการศึกษา

2. นายธนภณ สร้อยน้า

ค.อ.ม.เครื่องกล

3. นายชัยเจริญ ดวงแข

ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

4. นายประสิทธิ์ อังกินันทน์

ค.อ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา)

5. นายวีระพจน์ ปรีพลู

ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

6. นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

ครูแผนกช่างก่อสร้าง

-

7. นายศุภกร เปี่ยมสกุล

ปทส.เครื่องกล

ครูแผนกเทคนิคพืนฐาน

-

ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

ครูแผนกช่างก่อสร้าง

-

9. นายคงเดช โสมาศรี

กศ.บ.พลศึกษา

ครูแผนกสามัญ หมวดพละศึกษา

-

10. นางนิตยา ดวงแข

บธ.บ.การเงินและการธนาคาร

ครูแผนกสามัญ หมวดพาณิชยการ

-

ร.ม.สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครูแผนกสามัญ หมวดสังคมศึกษา

-

8. นายคมสิงห์ มาตย์วงั แสง

11. นายสุชาติ คงเจริญ
12. นายเสกสรร ศรียศ

ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

ครูแผนกช่างกลโรงงาน

-

13. นายบัญชา เพ็งสว่าง

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ

-

14. นางสุมลรัตน์ กองแก้ว

คบ.(สังคมศึกษา)

ครูแผนกสามัญ หมวดสังคมศึกษา

-

15. นายสุดเขต พุกพูน

ค.อ.ม.เครื่องกล

ครูแผนกช่างกลโรงงาน

-

16. น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช

M.B.A บริหารธุรกิจ

ครูแผนกสามัญ หมวดพาณิชยการ

-

17. นายนรินทร์ สิงห์สกุล

ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

ครูแผนกช่างไฟฟ้า

-

18. นายพีระยุทธ มัฆนาโส

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

ครูแผนกช่างไฟฟ้า

-

19. นายจักรพันธ์ สินเทศ

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

-

ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

ครูแผนกช่างไฟฟ้า

-

ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

ครูแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

-

22. นายอนุพนั ธ์ รุ่งเผ่าพันธ์

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

ครูแผนกช่างก่อสร้าง

-

23. นายรณชัย อุปชีวะ

ค.อ.บ.ไฟฟ้า-ไฟฟ้าก้าลัง

ครูแผนกช่างไฟฟ้า

-

24. นายเกรียงไกร จันทร์โฮม

ค.อ.ม.เครื่องกล

ครูแผนกช่างกลโรงงาน

-

25. นายจิระศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว

ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

-

26. นางมยุรา ศรีพงษ์ววิ ฒ
ั น์

ค.อ.ม.การบริหารอาชีวศึกษา

ครูแผนกสามัญ หมวดภาษาไทย

-

M.B.A บริหารธุรกิจ

ครูแผนกช่างกลโรงงาน

-

28. น.ส.น้าฝน ต้งประเสริฐ

ศศ.ม.วิทยาศาสตร์ศกึ ษา

ครูแผนกสามัญ หมวดวิทยศาสตร์

-

29. นายธนบดี อินทรเพชร

ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา

หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง

-

20. นายชัยณรงค์ บุตรจ้านง
21. นายวิรัตน์ นิลนามะ

27. นายไพฑูรย์ ยศเตา
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ชื่อ - สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

ปฏิบตั ิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

30. นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว

ศศ.ม.การบริหารการศึกษา

ครูแผนกสามัญ หมวดภาษาอังกฤษ

-

31. นางนิภาพรรณ พิศอ่อน

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

ครูแผนกสามัญ หมวดภาษาไทย

-

32. นายปรีชา เริงวิทย์

ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ

-

33. นายสากล แนวตัน

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ครูแผนกช่างก่อสร้าง

-

กศ.ม.การวิจัยการศึกษา

ครูแผนกสามัญ หมวดคณิตศาสตร์

-

คบ.(สังคมศึกษา)

ครูแผนกสามัญ หมวดสังคมศึกษา

-

วศ.ม.วิทยาศาสตร์ศกึ ษา

ครูแผนกสามัญ หมวดวิทยศาสตร์

-

ค.อ.บ.เครื่องมือกล

ครูแผนกช่างกลโรงงาน

-

ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

ครูแผนกเทคนิคพืนฐาน

-

ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

ครูแผนกช่างไฟฟ้า

-

40. นายพุทธ ธรรมสุนา

ค.อ.ม.เครื่องกล

ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ

-

41. นายสมพาน ชิงชัย

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ครูแผนกช่างก่อสร้าง

-

ครูแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

34. นางวัฒนา โอทาตะวงษ์
35. นางละมัย สมต้น
36. นางรัชนีพร สุขเกษม
37. นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณสรี
38. นายสุวชิ จันทรกอง
39. นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง

42. นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์ คอ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
43. นายภาคิน อัศวภูมิ

ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

ครูแผนกช่างยนต์

-

44. นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ

ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ

-

45. นายทวีศักดิ์ คัมภ์บญ
ุ ยอ

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

-

คบ.การศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ครูแผนกช่างกลโรงงาน

-

ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

ครูแผนกช่างยนต์

-

48. นายวัลลภ โพธิใ์ บ

ปวส.อิเล็กทรอนิกส์

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

-

49. นายอนุรักษ์ ชนะกุล

วศ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

-

50. นายสัญญา มะโนพันธ์

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า

-

51. นางสุชัญญ์ญา ชะลูด

คอ.บ.สถาปัตยกรรม

ครูแผนกสถาปัตย์

-

52. นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

ครูแผนกช่างไฟฟ้า

-

53. นางรุ่งนภา อัศวภูมิ

ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

54. นายรชต ค้าพลแสน

ค.อ.ม.อุตสาหการ

ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ

-

55. นายบุญเหลือ นาคสุข

กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา

ครูแผนกสามัญ หมวดสังคมศึกษา

-

56. นางอัมพร พจน์สมพงส์

ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษฯ

ครูแผนกสามัญ หมวดภาษาอังกฤษ

-

57. นายชูชาติ ด้วงสงค์

ค.อ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา หัวหน้าแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

-

46. นายวีระชัย โภคชัย
47. นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา

58. นางพัชรา ศิริรัตน์
59. นายสมบูรณ์ ภูมิวฒ
ั นพิมพ์
60. นายสุวงศ์ พินิจการ

วท.บ.คณิตศาสตร์

ครูแผนกสามัญ หมวดคณิตศาสตร์

-

คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

ครูแผนกช่างยนต์

-

ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

ครูแผนกช่างไฟฟ้า

-
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ชื่อ - สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

ปฏิบตั ิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ค.อ.บ.โยธา-ก่อสร้าง

ครูแผนกช่างก่อสร้าง

-

กศ.ม.การวิจัยการศึกษา

ครูแผนกสามัญ หมวดคณิตศาสตร์

-

63. นายพลเทียน ด่านดาหาร

ปทส.ไฟฟ้าก้าลัง

ครูแผนกช่างไฟฟ้า

-

64. นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์

ศษ.บ.บริหารการศึกษา

ครูแผนกช่างกลโรงงาน

-

65. นายประสิทธิ์ เดชศิริพนั ธ์

ค.อ.ม.บริหารการศึกษา

ครูแผนกช่างก่อสร้าง

-

66. นายฤทธิพร แก้ววิเชียร

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

ครูแผนกช่างไฟฟ้า

-

67. นายประยุทธ สีสิงห์

ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าสื่อสาร

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

-

68. นายสมศักดิ์ ค้ามะมูล

วศ.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

-

69. นายปัญญา จ้าปาเทศ

อส.บ.(เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) M. Eng (AIT)

ครูแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

-

70. นายวิทยา พงษ์หนองโน

ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล-เทคนิคยานยนต์)

ครูแผนกช่างยนต์

-

71. นายสาโรจน์ เพ็งบุญ

ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ครูแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

72. นายบุญมี ภูครองหิน

ปทส.(ช่างก่อสร้าง)

ครูแผนกช่างก่อสร้าง

-

73. น.ส.คมข้า ธรรมรักษา

คบ.สังคมศึกษา

ครูแผนกสามัญ หมวดสังคมศึกษา

-

74. นายธวัชชัย กุดอัว

ค.อ.ม.เครื่องกล

ครูแผนกช่างกลโรงงาน

-

75. นายอภิชัย ขันเดช

วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูแผนกช่างไฟฟ้า

-

M.B.A บริหารธุรกิจ

ครูแผนกสามัญ หมวดพาณิชยการ

-

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)

หัวหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะ

-

61. นายชาญวิทย์ พิศอ่อน
62. น.ส.กอบกุล จงกลนี

76. นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
77. นายเฉลิมวุฒิ มาตรา
78. นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
79. นายมนตรี พิพฒ
ั นสุข

กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศกึ ษา) หัวหน้าแผนกสามัญ หมวดวิทยศาสตร์

-

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

-

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

-

ค.อ.ม.(บริหารอาชีวศึกษา)

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

-

82. นายสงวนศิลป์ ภูหนองโอง ค.อ.บ.(อุตสาหการ-เครื่องมือกล)

หัวหน้าแผนกเทคนิคพืนฐาน

-

83. นายจรูญ พรมสุทธิ์

หัวหน้าแผนกเขียนแบบเครื่องกล

-

ครูแผนกช่างกลโรงงาน

-

85. นายยุทธชาติ ประกอบเสริมค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์(สาขาวิชาการศึกษา)

ครูแผนกช่างยนต์

-

86. นายแหนม กาสี

ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน

ครูแผนกช่างไฟฟ้า

-

87. นายปัณณทัต ร่มสุข

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)

ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ

-

88. นายอ้านาจ ทองแสน

ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

-

ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)

ครูแผนกเทคนิคพืนฐาน

-

ค.อ.ม. เครื่องกล

ครูแผนกช่างยนต์

-

80. นายอภิเดช ศิริตัง
81. นายวิลพ หาญประกอบ

ค.อ.ม.(เครื่องกล)

84. นายกิตติพงษ์ รัตนวงษ์ววิ ฒ
ั น์ ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหกรรม)

89. นายพินิจ บุญกว้าง
90. นายสมศักดิ์ แก้วไสย

91. นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารฯ ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

-
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ชื่อ - สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

ปฏิบตั ิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษาฯ)

หัวหน้าแผนกเทคนิคสถาปัตย์

-

วศ.บ.(อุตสาหการ-เชื่อมประสาน)

ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ

-

94. นายสมัย ก้งซุย

วศ.บ.ไฟฟ้า

ครูแผนกช่างไฟฟ้า

-

95. นายชูชาติ เป็นมงคล

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

-

96. นายอดุลย์ กัลยาแก้ว

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

-

ป.ตรี

ครูแผนกช่างกลโรงงาน

-

ปวส.การตลาด

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

-

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

-

92. นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
93. นายเลิศศักดิ์ เปศรี

97. นายพิทรู โยธาประเสริฐ
98. นางณัฐพัชร์ งานรุ่งเรืองเกิด
99. นางพนิดา สุขสบาย

6.3.2. ลูกจ้าประจา รวม
ชื่อ - สกุล

11

คน

(ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒกิ ารศึกษา

ปฏิบตั ิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายธีระยุทธ โนนหิน

ม.6

-

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

2. นายสุรชัย โคตรแสนลี

ม.6

-

พนักงานขับรถยนต์

3. นางสุพรรณี สุดนางาม

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

-

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

4. นายสงัด พลทะจักร

ปวส.พณิชยการ

-

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป

5. นายวีรพันธ์ ช่วยคาชู

มศ.3

-

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

6. นางวาสนา แสนคา

มศ.3

-

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

คบ.สังคมศึกษา

-

ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

8. นายสุเทพ บัณฑิต

ป.4

-

พนักงานขับรถยนต์

9. นายประสบ สุวรรณชัยรบ

ป.4

-

งานอาคารสถานที่

10. นายเทียบ ดีษะเกตุ

ม.6

-

งานอาคารสถานที่

ปวช.ไฟฟ้า

-

งานอาคารสถานที่

7. นางสมคิด งามปัญญา

11. นายพรศักดิ์ คาตะพันธ์
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6.3.3. พนักงานราชการ รวม
ชื่อ - สกุล

3

คน

(ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบตั ิหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นางอัจฉรา บุญพรม

วศ.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

แผนกสามัญ หมวดวิทยาศาสตร์

-

2. นายราเชน ชินสวัสดิ์

คอ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

-

3. นางสุคลนี โยประทุม

บธ.บ. การบัญชี

6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

ชื่อ - สกุล

100

คน

-

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

(ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒกิ ารศึกษา

ปฏิบตั ิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

คอ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
คอ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)

แผนกช่างยนต์

-

แผนกช่างยนต์

-

3. นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

แผนกช่างยนต์

-

4. นายปรีดา ตรงสาหัส

แผนกช่างยนต์

-

แผนกช่างยนต์

-

แผนกช่างยนต์

-

แผนกช่างยนต์

-

แผนกช่างยนต์

-

แผนกช่างยนต์

-

10. นายยุทธนา เทพจันทร์

ปทส. ช่างยนต์
วศ.บ. (เครือ่ งกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

แผนกช่างกลโรงงาน

-

11. นายไมตรี สุค้า

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องกล

แผนกช่างกลโรงงาน

-

คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ
คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมเครือ่ งมือ
ค.อ.บ.วิศวกรรมการผลิต

แผนกช่างกลโรงงาน

-

แผนกช่างกลโรงงาน

-

แผนกช่างกลโรงงาน

-

แผนกช่างกลโรงงาน

-

16. นายภูมิวฒ
ั น์ บุญรักษา

ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่อมประกอบ

แผนกเทคนิคพืนฐาน

-

17. นายธรรมศักดิ์ อึงวัฒนศิริกลุ

คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่อมประกอบ)

แผนกเทคนิคพืนฐาน

-

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต

แผนกเทคนิคพืนฐาน

-

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

-

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

-

1. นายพุทธา ทองพิทกั ษ์
2. นายวิศณุ ทองเฝือ

5. นายผดุงเกียรติ สิงห์มนต์
6. นายทนงศักดิ์ มงคลสวัสดิ์
7. นายภัคคิป ไกรโสดา
8. นายสุธี กุลสุวรรณ์
9. นายณัฎฐกร สาสิงห์

12. นายพงษ์พฒ
ั น์ ตรีพรม
13. นายภูวดล กลับกลาง
14. น.ส.กนกวรรณ ทองทวี
15. นายสุวพิชญ์ โมรา

18. นายปรีดี ศรีนาม
19. นายรัตนสิทธิ์ สายสิทธิ์
20. นายพิรวัตร รัฐเมือง
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ชื่อ - สกุล

วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบตั ิหน้าที่
สอนวิชา

คอ.บ.(วิศวกรรมเครือ่ งกล) แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
นายจักราวุธ นันททรัพย์
ค.อ.บ.ออกแบบการผลิต
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
นายเอกพัฒน เมืองดู
วศ.บ. (อุตสาหการ)
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล ค.อ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) แผนกอิเล็กทรอนิกส์
นายบุญญลักษณ์ สุขเกษม ปทส.เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร
แผนกอิเล็กทรอนิกส์

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

21. นายเดชา อารีเอือ

-

22.

-

23.
24.
25.

-

26. นายสุภาษิต จิตรไทย

ค.อ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม)

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

-

27. นายธนพล แก้วค้าแจ้ง

ค.อ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

-

28. นายวัชชิระ สังฆะมณี

คอ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม)

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

-

29. ว่าที่ ร.ต.นพดล ไชยประเสริฐ ปทส.สาขาไฟฟ้าสื่อสาร (อิเล็กทรอนิกส์)

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

-

30. นายสมภพ จันทรา

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

-

ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ค.อ.บ.คอมพิวเตอร์
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
นายอภิชิต หงษาค้า
ค.อ.บ.คอมพิวเตอร์
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
นายอนิรุตต์ บัวระพา
ค.อ.บ.(สาขาคอมพิวเตอร์) แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายเขมชาติ วรพุฒ
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผนกช่างไฟฟ้า

31. นายจักรกฤษ รอดสุข

-

32.

-

33.
34.
35.

-

36. นายอนันต์ชัย โคตรแสนลี วศ.บ.วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด

แผนกช่างไฟฟ้า

-

37. นายพรประชา สุทธิประภา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าก้าลัง

แผนกช่างไฟฟ้า

-

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ปทส. (โยธา-ก่อสร้าง)
คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
คอบ.(สถาปัตยกรรม)
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรม)
ศป.บ. (ออกแบบภายใน)
ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรม)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

แผนกช่างไฟฟ้า

-

แผนกช่างไฟฟ้า

-

แผนกช่างไฟฟ้า

-

แผนกช่างไฟฟ้า

-

แผนกช่างไฟฟ้า

-

แผนกช่างไฟฟ้า

-

แผนกช่างก่อสร้าง

-

แผนกช่างก่อสร้าง

-

แผนกช่างก่อสร้าง

-

แผนกช่างก่อสร้าง

-

แผนกเทคนิคสถาปัตย์

-

แผนกเทคนิคสถาปัตย์

-

แผนกเทคนิคสถาปัตย์

-

แผนกเทคนิคสถาปัตย์

-

38. น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์
39. นายวสันต์ บุญภา
40. น.ส.นฤมล ลีพฤติ
41. นายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี
42. นายทวัณ เสนามงคล
43. นายจักรพงษ์ อุประโคตร
44. นายพิษณุพงศ์ นันทราช
45. นายไพโรจน์ ชาละวัน
46. นางอมรรัตน์ นครไพร
47. นายวันชัย ศรีสัย
48. นายพิศาล คีรีวงก์
49. นายธนาเสฎฐ์ ตราชู
50. นายชยังกูร บัวคอม
51. นายสิทธิชัย บุตรแสนลี
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ชื่อ - สกุล

วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบตั ิหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

แผนกเทคนิคสถาปัตย์

-

หมวดภาษาอังกฤษ

-

หมวดภาษาอังกฤษ

-

หมวดภาษาอังกฤษ

-

หมวดภาษาอังกฤษ

-

หมวดคณิตศาสตร์

-

58. นางศิริรัตน์ สิงห์สกุล

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
บธ.บ.(บัญชี)

-

เจ้าหน้าทีง่ านบริหารงานทัว่ ไป (ด้านพัสดุ)

59. นางนฤมล ไชยสุรินทร์

บธ.บ.(บัญชี)

-

เจ้าหน้าทีง่ านบริหารงานทัว่ ไป (ด้านพัสดุ)

60. นายชัชวาลย์ มุงคุณ

ปวส.เชื่อมโลหะ
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)
บธ.บ.(บัญชี)
คบ.(อุตสาหกรรมศิลป์)
บธ.บ.(การจัดการทัว่ ไป)
M.B.A บริหารธุรกิจ
ศศ.บ.การจัดการทัว่ ไป
ศศ.บ.การจัดการทัว่ ไป
คบ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)

-

เจ้าหน้าทีง่ านบริหารงานทัว่ ไป (ด้านพัสดุ)

-

เจ้าหน้าทีง่ านบริหารงานทัว่ ไป (ด้านการเงิน)

-

เจ้าหน้าทีง่ านบริหารงานทัว่ ไป (ด้านการเงิน)

-

เจ้าหน้าทีง่ านบริหารงานทัว่ ไป (ด้านการบัญชี)

-

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป (ด้านเอกสารการพิมพ์)

-

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

-

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

-

เจ้าหน้าทีง่ านบริหารงานทัว่ ไป

-

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

-

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

-

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

-

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

-

เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด

-

บรรณารักษ์

-

เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด

-

เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด

-

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

-

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

-

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

-

เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี

-

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

-

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

-

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

52. น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
53. น.ส.นันท์นภัสร พรมสุทธิ์
54. น.ส.พัชรา อ้วนแพง
55. น.ส.รัตนาภรณ์ อุปสาร
56. น.ส.พิกุลทอง สิงห์ทยุ
57. นายศักเรนทร์ ทิพย์บญ
ุ ผล

61. นางวิไลลักษณ์ สิงห์ปั้น
62. น.ส.จิรภัทร ชื่นอุทยั
63. นางณัชชา ชินสวัสดิ์
64. นายสัญชัย วังค้า
65. น.ส.อรวรรณ วุฒเิ สน
66. นางวราภรณ์ ทองเฝือ
67. นางสุชีรา มะรี
68. นางสิริกร พิมพ์โต
69. น.ส.สุจิตรา หมู่โยธา
70. น.ส.นันท์นภัส กันลัยพันธุ์

บธ.บ.(การตลาด)
72. น.ส.สิริธร อุปสิทธิ์
บธ.บ.(การตลาด)
73. นายกฤษฎา เชิดพานิช
ป.ตรี บรรณรักษ์
74. น.ส.พิตราภรณ์ จุลชัยวรกุล บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
75. น.ส.หนึ่งฤทัย ชุมภูนท์
บธ.บ.การจัดการทัว่ ไป
76. นางนิศารัตน์ ยศษา
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
77. น.ส.ทัศนีย์ ลีบาง
ศศ.บ.การบัญชี
78. น.ส.ปัทมพร อาจหาญ
ป.ตรี
79. น.ส อุบล มาสนา
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
80. น.ส.เมลานี โนนหิน
ปวส.คอมพิวเตอร์
81. นางลดาวัลย์ สร้อยสังวาลย์
บธ.บ.(การตลาด)
82. น.ส.พรพรรณ บุระค้า
ป.ตรี

71. น.ส.นันท์ชญาน์ ศรีวัฒนทรัพย์
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ชื่อ - สกุล

วุฒกิ ารศึกษา
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

83. น.ส.กัลยา ฆาประเดิม

-

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ

84.

-

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

-

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

-

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ,งานปกครอง

-

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ

-

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

-

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

ป.ตรี

-

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ

-

พนักงานขับรถยนต์

-

งานอาคารสถานที่

93. นายอ้านวยพล ศรีรักษา

ปวช.ไฟฟ้า
ม.6
ป.4

-

งานอาคารสถานที่

94. นายศรายุทธ สาราช

ปวช.ก่อสร้าง

-

งานอาคารสถานที่

95. นายทวีป ฟังแฟง

ป.6

-

งานอาคารสถานที่

96. นายเรืองฤทธิ์ จันทร์เรือง

ป.6

-

งานอาคารสถานที่

97. นายอนันต์ ค้างาม

ป.6

-

งานอาคารสถานที่

98. นางสลาลัย ศรีรักษา

ป.6
ป.6
ป.6

-

แม่บา้ น

-

แม่บา้ น

-

แม่บา้ น

85.
86.
87.
88.
89.

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบตั ิหน้าที่

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
น.ส.ธีรนุช สินธุกูต
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
น.ส.สิวริ ินทร์ แย้มเจริญ
ป.ตรี
นายวิธวิทย์ ศันติวฒ
ั นพงศ์
ปวส.ไฟฟ้า
นายธนาเสฎฐ์ พึ่งกิจทวีโชค
ป.ตรี
น.ส.อรนงค์ ธรรมรักษา
ป.ตรี
น.ส.นิภาดา จันแดง
ป.ตรี

90. น.ส.วรรณนิศา จันทร์งาม
91. นายสุระเดช ยิ่งคงดี
92. นายสง่า สมบูรณ์

99. น.ส.รัติยา ศรีจ้นทรา
100. นางรัตนา มาอาษา
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2557 (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทัง้ สิน้

ประเภทวิชา/สาขา
รวมทัง้ สิน้

ระดับ ปวช.
ปีท่ ี่ 2
ปีท่ ี่ 3
600
553

ปีท่ ี่ 1
898

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาเครือ่ งกล/สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

198

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขางานเครือ่ งมือกล

164

สาขาวิชาช่างเชือ่ มโลหะการ
- สาขาวิชาช่างเชือ่ มโลหะ
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ/สาขางานเทคนิคการเชือ่ มอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง/สาขางาน เครือ่ งกลไฟฟ้า
- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง/งาน ติดตัง้ ไฟฟ้า
- สาขาวิชา/งาน เครือ่ งทาความเย็นและปรับอากาศ

3,690
คน
ภาคเรียนที่ 2/2557(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปีท่ ี่ 1
ปีท่ ี่ 2
รวม
2,051
966
673
1,639

150

123

471
175

99

67

26

25

108

91

รวมทัง้ สิน้
3,690

283

234

330
234

60

74
60

127
166
34

353
127
166
34

74
25

154

98

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีท่ ี่ 1
ปีท่ ี่ 2
รวม

471
283

330
136

23

108

หน่วย : คน

35

353
58
89
34

69
77

Jin

43
7.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2557 (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทัง้ สิน้

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปีท่ ี่ 2
ปีท่ ี่ 3

ปีท่ ี่ 1
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานระบบโทรคมนาคม

3,690
คน
ภาคเรียนที่ 2/2557(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปีท่ ี่ 1
ปีท่ ี่ 2

135

102

121

47

สาขาวิชาโยธา
- สาขาวิชาช่างโยธา
- สาขาวิชาโยธา/สาขางานโยธา

62

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม/สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม

43

22

33

34

34

39
42
19

21

44

94
98
45

57

102
57

117

130
117

60

107
60

107
46

14

รวมทัง้ สิน้

358
94
98
45

130
73

30

รวม

102
36

34

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีท่ ี่ 1
ปีท่ ี่ 2
รวม

358
55
56
26

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขาวิชาการก่อสร้าง/สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง

หน่วย : คน
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7.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2557 (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทัง้ สิน้

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปีท่ ี่ 2
ปีท่ ี่ 3

ปีท่ ี่ 1
สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง
- สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานติดตัง้ และบารุงรักษา
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครือ่ งกล
- สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครือ่ งกล
- สาขาวิชาเขียนแบบเครือ่ งกล/สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต

3,690
คน
ภาคเรียนที่ 2/2557(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปีท่ ี่ 1
ปีท่ ี่ 2

33

หน่วย : คน
ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีท่ ี่ 1
ปีท่ ี่ 2
รวม

รวม

รวมทัง้ สิน้

33
23
52
39
8

25

36
23

33
23
88
62

23
88
62

33

33

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์
- สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์ /สาขางานการจัดการการขนส่ง
3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้

23

39

21

16

39

52

60
52

60
20

ทัง้ ปีการศึกษา (2557)

39

รวมทัง้ สิน้

32
คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้

................ คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสัน้

................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

................คน

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

................ คน

2.4 หลักสูตระยะสัน้ ตชด.

................ คน

2.4 หลักสูตอืน่ ๆ

................คน
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7.2 เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2558 (ปีต่อไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทัง้ สิน้

ประเภทวิชา/สาขา
รวมทัง้ สิน้
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาเครือ่ งกล/สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขางานเครือ่ งมือกล
สาขาวิชาช่างเชือ่ มโลหะการ
- สาขาวิชาช่างเชือ่ มโลหะ
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ/สาขางานเทคนิคการเชือ่ มอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง/สาขางาน เครือ่ งกลไฟฟ้า
- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง/งาน ติดตัง้ ไฟฟ้า
- สาขาวิชา/งาน เครือ่ งทาความเย็นและปรับอากาศ

4,564
คน
ภาคเรียนที่ 1/2558(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปีท่ ี่ 1
ปีท่ ี่ 2
รวม
2,478
1,120
966
2,086

ระดับ ปวช.
ปีท่ ี่ 2
ปีท่ ี่ 3
898
600

ปีท่ ี่ 1
980

200

198

150

548
180

160

164

99

23

26

154

108

รวมทัง้ สิน้
4,564

355

276

423
276

65

89
65

98
169
74

422
98
169
74

89
40

160

136

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีท่ ี่ 1
ปีท่ ี่ 2
รวม

548
355

423
140

40

175

หน่วย : คน

25

422
40
80
40

58
89
34

Jin

46
7.2 เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2558 (ปีต่อไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทัง้ สิน้

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปีท่ ี่ 2
ปีท่ ี่ 3

ปีท่ ี่ 1
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานระบบโทรคมนาคม

4,564
คน
ภาคเรียนที่ 1/2558(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปีท่ ี่ 1
ปีท่ ี่ 2

160

135

102

60

สาขาวิชาโยธา
- สาขาวิชาช่างโยธา
- สาขาวิชาโยธา/สาขางานโยธา

60

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม/สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม

40

47

22

34

30

55
56
26

36

73

115
136
66

76

129
76

153

156
153

86

113
86

113
40

46

รวมทัง้ สิน้

397
115
136
66

156
80

43

รวม

129
40

62

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีท่ ี่ 1
ปีท่ ี่ 2
รวม

397
60
80
40

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขาวิชาการก่อสร้าง/สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง

หน่วย : คน
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7.2 เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2558 (ปีต่อไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทัง้ สิน้

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปีท่ ี่ 2
ปีท่ ี่ 3

ปีท่ ี่ 1
สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง
- สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานติดตัง้ และบารุงรักษา
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครือ่ งกล
- สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครือ่ งกล
- สาขาวิชาเขียนแบบเครือ่ งกล/สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต

4,564
คน
ภาคเรียนที่ 1/2558(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปีท่ ี่ 1
ปีท่ ี่ 2

40

33

หน่วย : คน
ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีท่ ี่ 1
ปีท่ ี่ 2
รวม

รวม

73
20
60
60

20

8

23
52
39

รวมทัง้ สิน้

43
112
99

73
43
112
99

40

28
40

63

63

60

100
60

28
40

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์
- สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์ /สาขางานการจัดการการขนส่ง
3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้

40

40

39

21

23

100
40

ทัง้ ปีการศึกษา (2558)

รวมทัง้ สิน้

20
คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้

................ คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสัน้

................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

................คน

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

................ คน

2.4 หลักสูตระยะสัน้ ตชด.

................ คน

2.4 หลักสูตอืน่ ๆ

................คน
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีทผี่ ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
หน่วย : บาท

ผลการใช้จ่ายเงินปีปจั จุบนั (ปี 2557) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
แผนงาน/งบรายจ่าย

1. แผนงานสร้างและขยายโอกาศทางการศึกษา
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

4,876,186.33

68,742,374.22

1,272,150.00

4,876,186.33
4,724,646.33
-

68,742,374.22 1,272,150.00
55,629,510.96
10,207,642.16
75,900.00
-

15,000.00
136,540.00

280,000.00
2,625,221.10

1,196,250.00

โครงการ
วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/
สร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้
231,200.00

2.โครงการ
3.โครงการ
1.โครงการความ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
เตรียมความ
ร่วมมือผลิต
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
กาลังคนด้าน
พร้อมสู่
จนจบการศึกษาขั้น
อาชีวศึกษา
ประชาคมอาเซียน
พืน้ ฐาน

รวม

-

75,121,910.55

60,000.00

-

-

74,890,710.55
55,629,510.96
15,008,188.49
-

60,000.00
60,000.00
-

-

-

295,000.00
3,958,011.10

-

14,520,600.00

200,000.00

4. โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมใน
สถานศึกษา

5. โครงการเรียนฟรี
15 ปี

56,471.00

9,465,653.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

รวมทัง้ สิน้
เป็นเงิน

24,302,724.25

99,424,634.80

60,000.00
60,000.00
-

74,950,710.55
55,629,510.96
15,068,188.49
-

-

295,000.00
3,958,011.10

2. แผนงาน ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56,471.00

-

56,471.00

56,471.00

- งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56,471.00

-

56,471.00

56,471.00

-

-

-

231,200.00

-

231,200.00

-

-

-

-

-

-

231,200.00

-

-

-

231,200.00

-

231,200.00

-

-

-

-

-

-

231,200.00

3. แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
- งบเงินอุดหนุน
4. แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

-

-

-

-

-

-

-

14,520,600.00

-

-

- งบเงินอุดหนุน

-

-

-

-

-

-

-

14,520,600.00

-

-

23,986,253.25

23,986,253.25

9,465,653.25 23,986,253.25

9,465,653.25

23,986,253.25

5. แผนงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมืระดับอาเซียนและ
ต่างประเทศ

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000.00

-

-

200,000.00

200,000.00

- งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000.00

-

-

200,000.00

200,000.00
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ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

1. ประมาณการรายรับ

130,868,765.28 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
15,129,582.87 บาท
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
3,565,882.87 บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป
11,563,700.00 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ทีค่ าดว่าจะได้รับ
115,739,182.41 บาท
งบบุคลากร
55,191,329 บาท
งบดาเนินงาน
16,391,500 บาท
งบลงทุน
13,680,000.00 บาท
งบอุดหนุน
25,402,103.41 บาท
งบรายจ่ายอื่น
5,074,250.00 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา

130,868,765.28 บาท
66,052,369.00

43,415,428.00
3,005,580.00
- เงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน 8,130,981.00
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
639,340.00
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
10,361,040.00
- ค่าครองชีพชั่วคราว
500,000.00
งบดาเนินงาน
30,284,000.00
- ค่าตอบแทน
14,800,000.00
- ค่าใช้สอย
3,850,000.00
- ค่าวัสดุ
5,600,000.00
- ค่าสาธารณูปโภค
6,034,000.00
งบลงทุน
15,087,620.00
- ค่าสิ่งก่อสร้าง
12,600,000.00
- ค่าครุภัณฑ์
2,487,620.00
งบเงินอุดหนุน
10,373,157.00
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ฯ
240,000.00
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
9,838,157.00
ตั้งแต่อนุบาลจนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- อื่น ๆ
295,000.00
งบรายจ่ายอื่น
7,397,050.00
- โครงการตามนโยบาย สอศ.
5,210,150.00
- โครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
2,186,900.00
สารองจ่าย
1,674,569.28
- เงินสารอง
1,674,569.28

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

- งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบพนักงานราชการ
ค่าครองชีพชั่วคราว
ค่าจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
ค่าจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธรุ การ)
ค่าจ้างชั่วคราว (แม่บา้ น)
- งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน(ขัน้ ต่า)
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา
เงินค่าสอนพิเศษ

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

12,363,600.00
-

76,258,329.00
55,191,329.00
43,415,428.00
5,101,373.00
3,029,608.00
3,005,580.00
639,340.00
11,750,000.00
7,900,000.00
-

1,272,150.00
-

-

4,505,600.00
1,305,600.00
1,305,600.00

-

-

โครงการ
วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/
สร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้
240,000.00
-

-

7,900,000.00

1.โครงการ
ความร่วมมือ
ผลิตกาลังคน
ด้านอาชีวศึกษา

รวม

90,134,079.00
55,191,329.00
43,415,428.00
5,101,373.00
3,029,608.00
3,005,580.00
639,340.00
16,255,600.00
9,205,600.00
9,205,600.00

60,000.00
-

2.โครงการ
3.โครงการ
งบอุดหนุนค่า
งบอุดหนุน
จัดการเรียนการ กิจกรรมพัฒนา
สอน
ผู้เรียน
15,028,946.41 2,151,275.00
5,504,400.00
5,504,400.00
-

เงินรายได้

4. โครงการ
เรียนฟรี 15 ปี

7,686,882.00
-

-

-

5.โครงการงบ
อืน่ ๆ ที่ได้รับ
จัดสรรจาก สอศ.
678,000.00
-

รวมทั้งสิน้

บกศ.

25,605,103.41
5,504,400.00
5,504,400.00
9,524,546.41
4,757,400.00
-

15,129,582.87
5,356,640.00
500,000.00
1,000,800.00
3,045,360.00
810,480.00
4,583,853.59
837,000.00
-

-

รวมทัง้ สิ้น
เป็นเงิน

130,868,765.28
66,052,369.00
43,415,428.00
5,101,373.00
3,029,608.00
3,005,580.00
639,340.00
500,000.00
6,505,200.00
3,045,360.00
810,480.00
30,364,000.00
14,800,000.00
-

9,524,546.41
4,757,400.00
-

-

-

-

1,600,000.00

-

-

-

1,600,000.00

200,000.00

1,800,000.00

-

3,157,400.00

-

-

-

3,157,400.00

637,000.00

13,000,000.00

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขัน้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ค่าใช้สอย

-

-

-

-

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขัน้ ต่า)

-

-

-

-

-

-

-

ค่าเช่ารถยนต์(ขัน้ ต่า)

-

-

-

-

-

-

-

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

-

-

-

-

-

-

-

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

-

1,150,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,000.00

1,150,000.00
500,000.00

2,500,000.00

3,850,000.00

-

-

-

-

1,500,000.00

2,000,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000.00

300,000.00

ค่าซ่อมครุภณ
ั ฑ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000.00

100,000.00

ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000.00

300,000.00

ค่าจ้างเหมาบริการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าเงินสมทบประกันสังคม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

650,000.00
-

650,000.00
-

500,000.00

650,000.00
500,000.00
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

- ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

ระยะสั้น

โครงการ
วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/
สร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

1.โครงการ
ความร่วมมือ
ผลิตกาลังคน
ด้านอาชีวศึกษา

รวม

2.โครงการ
งบอุดหนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอน

3.โครงการ
งบอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

เงินรายได้

4. โครงการ
เรียนฟรี 15 ปี

5.โครงการงบ
อืน่ ๆ ที่ได้รับ
จัดสรรจาก สอศ.

รวมทั้งสิน้

ปวช.

ปวส.

บกศ.

3,000,000.00

2,300,000.00

-

-

-

5,300,000.00

-

150,000.00

-

-

-

150,000.00

580,000.00

6,030,000.00

800,000.00

200,000.00

-

-

-

1,000,000.00

-

150,000.00

-

-

-

150,000.00

150,000.00

1,300,000.00

350,000.00

350,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุการศึกษา

รวมทัง้ สิ้น
เป็นเงิน

2,200,000.00

2,100,000.00

4,300,000.00

4,300,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุหนังสือ วารสารและตารา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุคอมพิวเตอร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ค่าสาธารณูปโภค (ขัน้ ต่า)

-

-

-

-

ค่าโทรศัพท์

-

-

-

-

ค่าน้าประปา

-

ค่าไฟฟ้า

-

ค่าไปรษณีย์

-

ค่าบริการเช่า UBC

-

- งบลงทุน

7,680,000.00

1,550,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,550,000.00

6,000,000.00

1,550,000.00

-

3,467,146.41

3,467,146.41

-

666,853.59

5,684,000.00

54,000.00

54,000.00

-

-

-

467,146.41

-

-

-

467,146.41

92,853.59

560,000.00

-

3,000,000.00

-

-

-

3,000,000.00

450,000.00

5,000,000.00

-

-

-

-

-

60,000.00

60,000.00

-

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

-

-

-

-

-

-

1,407,620.00

15,087,620.00

-

-

-

-

-

-

-

240,000.00

240,000.00

-

-

-

-

-

-

-

90,000.00

90,000.00

-

-

-

-

-

-

-

480,000.00

480,000.00

-

-

-

-

-

-

-

70,000.00

70,000.00

-

-

-

-

-

-

-

80,000.00

80,000.00

-

-

-

-

-

-

-

25,000.00

25,000.00

-

-

-

-

-

-

-

26,750.00

26,750.00

-

-

-

-

-

-

-

15,000.00

15,000.00

-

-

-

-

-

-

-

117,000.00

117,000.00

-

-

-

-

-

-

-

11,980.00

11,980.00

-

-

-

-

-

-

-

8,990.00

8,990.00

13,680,000.00

-

80,000.00

-

1,550,000.00

-

80,000.00

3.1 ครุภณ
ั ฑ์
3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 12 เครื่อง

-

3.1.2 ทีวี จอ LED ขนาด 55 นิ้ว 3 เครื่อง

-

3.1.3 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 12 เครื่อง

-

3.1.4 ชุดบันทึกการตัดต่อวีดีโอ 1 ชุด

-

3.1.5 ชุดบันทึกและตัดต่อเสียง 1 ชุด

-

3.1.6 แท่นระดับเหล็กหล่อขนาด 900x600x100mm พร้อมโต๊ะ
ปรับตัง้ 1 ชุด
3.1.7 เวอร์เนียไฮเกจ วัดความสูงของชิ้นงาน Mitutoyo 1 ตัว

-

3.1.8 โปรเจคเตอร์ 1 ตัว

-

3.1.9 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,590 BTU 3 เครื่อง

-

3.1.10 ตูเ้ ก็บเอกสาร 1 บาน 6 ลิ้นชัก 2 หลัง

-

3.1.11 ตูเ้ ก็บเอกสาร 2 บานเปิด 1 หลัง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

โครงการ
วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/
สร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

3.1.12 เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง

-

3.1.13 เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง

-

3.1.14 กล้องดิจิตอล 1 ตัว

-

3.1.15 เครื่องสารองกระแสไฟ (UPS) 3 เครื่อง

-

3.1.16 ตูเ้ ก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก 6 หลัง

-

3.1.17 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 ตัว

-

3.1.18 ตะแกรงล้างแผล Dimensions w40xl56xh82 cm

-

3.1.19 ตูเ้ หล็กบานเลื่อนกระจก 1 หลัง

-

3.1.20 เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ HP color laserjet cp

-

-

-

-

3.1.21 เครื่องปริ้นเตอร์ All in one Multifioction 2 เครื่อง

-

-

-

3.1.22 เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องเซิร์ฟเวอร์) 1 เครื่อง

-

3.1.23 โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง

-

-

-

3.โครงการ
งบอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

4. โครงการ
เรียนฟรี 15 ปี

5.โครงการงบ
อืน่ ๆ ที่ได้รับ
จัดสรรจาก สอศ.

รวมทั้งสิน้

บกศ.

-

-

-

-

-

-

19,000.00

19,000.00

-

-

-

-

-

-

-

15,000.00

15,000.00

-

-

-

-

-

-

-

20,000.00

20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

21,000.00

21,000.00

-

-

-

-

-

-

-

30,000.00

30,000.00

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

6,500.00

6,500.00

-

-

-

-

-

-

-

5,400.00

5,400.00

-

-

-

-

-

-

-

-

16,000.00

16,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000.00

20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

30,000.00

30,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000.00

50,000.00

90,000.00

-

-

-

-

-

-

-

90,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

2.โครงการ
งบอุดหนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอน

รวมทัง้ สิ้น
เป็นเงิน

-

-

1.โครงการ
ความร่วมมือ
ผลิตกาลังคน
ด้านอาชีวศึกษา

เงินรายได้

-

-

จานวน 1 ตัว

1525 ce8744 1 เครื่อง

3.1.24 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300 A 3 เครื่อง

90,000.00

3.1.25 เครื่องตรวจสอบรอยร้าวด้วยอานาจแม่เหล็ก 2 เครื่อง

390,000.00

-

-

-

-

390,000.00

-

-

-

-

-

-

-

390,000.00

3.1.26 เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม.พร้อมอุปกรณ์
2 เครื่อง

600,000.00

-

-

-

-

600,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

600,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

3.2 สิง่ ก่อสร้าง
3.2.1 อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่ 1 หลัง

-

-

-

-

6,000,000.00

-

-

-

-

-

-

-

6,000,000.00

-

-

-

-

1,800,000.00

-

-

-

-

-

-

-

1,800,000.00

1,500,000.00

-

-

-

-

1,500,000.00

-

-

-

-

-

-

-

1,500,000.00

1,500,000.00

-

-

-

-

1,500,000.00

-

-

-

-

-

-

-

1,500,000.00

1,800,000.00

-

-

-

-

1,800,000.00

-

-

-

-

-

-

-

1,800,000.00
-

-

8,221,882.00
240,000.00

3.2.1 ปรับปรุงอาคาร (เพิม่ ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา)

1,800,000.00

3.2.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า(เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา)
3.2.3 ปรับปรุงระบบประปา(เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา)
3.2.4 ปรับปรุงห้องน้า-ห้องส้วม(เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒาสถานศึกษา)
- งบเงินอุดหนุน

15,000.00

6,000,000.00

30,000.00

-

240,000.00

-

285,000.00

-

-

-

240,000.00

-

240,000.00

- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์

-

-

-

- อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- อุดหนุน อศ.กช.
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

-

15,000.00

30,000.00

7,686,882.00

250,000.00

7,936,882.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45,000.00

45,000.00
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ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

โครงการ
วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/
สร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

1.โครงการ
ความร่วมมือ
ผลิตกาลังคน
ด้านอาชีวศึกษา

รวม

2.โครงการ
งบอุดหนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอน

3.โครงการ
งบอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

เงินรายได้

4. โครงการ
เรียนฟรี 15 ปี

5.โครงการงบ
อืน่ ๆ ที่ได้รับ
จัดสรรจาก สอศ.

รวมทั้งสิน้

รวมทัง้ สิ้น
เป็นเงิน

บกศ.

- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน
- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- อุดหนุนนักเรียนเจังหวัดภาคใต้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,686,882.00

-

7,686,882.00

-

7,686,882.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000.00

150,000.00

100,000.00

150,000.00
-

-

-

100,000.00

150,000.00

-

-

- งบรายจ่ายอื่น

163,000.00

-

-

4,722,150.00

-

-

-

-

5,210,150.00

- โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร

132,000.00

-

-

-

-

132,000.00

-

-

-

-

-

-

-

132,000.00

31,000.00

-

-

-

-

31,000.00

-

-

-

-

-

-

-

31,000.00

- โครงการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา
- โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
- โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพประชาชน
- โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
- โครงการปฏิรูปหลักสูตรสื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

3,287,000.00 1,272,150.00

60,000.00

428,000.00

488,000.00

-

-

1,080,000.00

-

-

1,080,000.00

-

-

-

-

-

-

-

1,080,000.00

-

-

116,250.00

-

-

116,250.00

-

-

-

-

-

-

-

116,250.00

-

-

-

3,127,000.00

-

-

-

-

-

-

-

3,127,000.00

-

-

-

-

11,500.00

-

-

-

-

160,000.00

-

3,127,000.00
160,000.00

160,000.00

-

11,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56,500.00

56,500.00

-

56,500.00

-

-

-

-

-

200,000.00

200,000.00

-

200,000.00

-

-

-

-

-

75,900.00

-

-

-

-

160,000.00

160,000.00

-

160,000.00

-

-

-

60,000.00
-

-

60,000.00
-

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

-

-

-

-

-

- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

-

-

-

-

-

- โครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

-

-

-

-

- โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องฯ

-

-

-

-

-

-

- โครงการความร่วมมือผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาฯ

-

-

-

-

-

-

- โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ V-Net

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

-

-

-

-

-

-

1.3 โครงจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4 โครงการสอบกลางภาคและปลายภาค

-

-

-

-

-

-

75,900.00

75,900.00

60,000.00

2,151,275.00

-

11,500.00
-

-

-

-

2,151,275.00

-

-

-

-

-

-

-

-

2,106,900.00

4,258,175.00

15,000.00

15,000.00

7,000.00

7,000.00

5,000.00

5,000.00

1. งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

35,000.00

Jin
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

โครงการ
วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/
สร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

1.โครงการ
ความร่วมมือ
ผลิตกาลังคน
ด้านอาชีวศึกษา

รวม

2.โครงการ
งบอุดหนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอน

3.โครงการ
งบอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

เงินรายได้

4. โครงการ
เรียนฟรี 15 ปี

5.โครงการงบ
อืน่ ๆ ที่ได้รับ
จัดสรรจาก สอศ.

รวมทั้งสิน้

บกศ.

1.5 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

-

-

-

-

-

-

1.6 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมืแรงงานแห่งชาติ ประจาปี
การศึกษา 2558
1.7 โครงการสัมมนานักศึกษากลับจากฝึกงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8 โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

-

-

-

-

-

-

1.9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจาปีการศึกษา 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.13 โครงการประเมินความพึงพอใจการสอนของครู

-

-

-

-

-

-

1.14 โครงการนิเทศการสอน

-

-

-

-

-

-

1.15 โครงการนิเทศแผนการสอนครู

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.20 โครงการจัดทาหนังสือวารสารและหนังสืออนุสรณ์ประจาปี

-

-

-

-

-

-

1.21 โครงการรับใบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2557
2. งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 โครงการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ICT เพื่อบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอน
2.2 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี
ต่อคุณภาพผู้เรียน
1.11 โครงการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในสถาน
ประกอบการ
1.12 โครงการนิเทศแผนการเรียน

1.16 โครงการจัดทาแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบูรณา
การ ประจาปีการศึกษา 2558
1.17 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ
1.18 โครงการทดลองใช้และประเมินผลการใช้หลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2558
1.19 โครงการเชิดชูเกียรติ

2.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในระบบการ
ทางานปัจจุบนั อย่างมีประสิทธิภาพ
23.1 โครงการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิน่ ภาค
กลาง (แผนกสามัญ)
2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทัง้ สิ้น
เป็นเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,000.00

25,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

20,000.00

20,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

25,000.00

25,000.00
25,000.00

-

-

-

-

-

-

25,000.00
5,000.00

5,000.00

-

-

-

-

-

-

90,000.00

90,000.00

260,000.00

260,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

400,000.00

400,000.00

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

100,000.00

100,000.00
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2.5 โครงการประชุมสัมมนานาวทางการจัดระบบและกลไกลใน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
25.1 โครงการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2.6 โครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกาอาชีวศึกษา RMS2012
2.7 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการวิจัยแบบซิปโมเดล
3. งานพัฒนาอาคารสถานที่
3.1 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์และปรับปรุงพัฒนาอาคารสิ่งปลูกสร้างที่
อานวยความสะดวกต่อการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน

3.2 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 203,205
(เชื่อมต่อสัญญาณ Internet)
3.3 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ.
2550
3.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบสารสนเทศ ตาม

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

โครงการ
วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/
สร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

1.โครงการ
ความร่วมมือ
ผลิตกาลังคน
ด้านอาชีวศึกษา

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.โครงการ
งบอุดหนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอน

3.โครงการ
งบอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

เงินรายได้

4. โครงการ
เรียนฟรี 15 ปี

5.โครงการงบ
อืน่ ๆ ที่ได้รับ
จัดสรรจาก สอศ.

รวมทั้งสิน้

บกศ.

120,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทัง้ สิ้น
เป็นเงิน

-

-

120,000.00

-

-

77,900.00

77,900.00

50,000.00

50,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
4.1 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

-

-

-

-

600,000.00

80,000.00

-

-

80,000.00

-

80,000.00

500,000.00

-

-

500,000.00

-

500,000.00

-

-

-

-

-

-

600,000.00

-

-

-

-

-

4.1.1 โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ประจาปีงบประมาณ
2558
4.1.2 โครงการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

815,590.00

-

-

815,590.00

-

815,590.00

ประจาปี
งบประมาณ 2558
4.1.2 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจาปี
การศึกษา 2558
4.2 งานแนะแนว

-

-

-

-

-

-

-

-

452,900.00

-

-

452,900.00

-

452,900.00

-

-

-

-

-

-

-

-

106,385.00

-

-

106,385.00

-

106,385.00

-

-

-

-

4.2.1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2558
4.2.2 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2558
4.2.3 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2557
4.2.4 โครงการจัดหางาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000.00

-

-

30,000.00

-

30,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000.00

-

-

40,000.00

-

40,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

15,400.00

-

-

15,400.00

-

15,400.00

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

-

5,000.00

-

5,000.00

4.2.5 โครงการแนวแนวศึกษาต่อและเทคนิคปริทรรศน์

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000.00

-

-

40,000.00

-

40,000.00

4.2.6 โครงการทุนการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

-

5,000.00

-

5,000.00

4.2.7 โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

10,000.00

-

10,000.00

4.2.8 โครการบริหารให้คาปรึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jin
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

4.2.9 โครงการส่งเสริมการมีงานทา

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

โครงการ
วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/
สร้างองค์
หุ่นยนต์
ความรู้

1.โครงการ
ความร่วมมือ
ผลิตกาลังคน
ด้านอาชีวศึกษา

รวม

2.โครงการ
งบอุดหนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอน

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.9.1 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

3.โครงการ
งบอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
15,000.00

เงินรายได้

4. โครงการ
เรียนฟรี 15 ปี

5.โครงการงบ
อืน่ ๆ ที่ได้รับ
จัดสรรจาก สอศ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิน้

รวมทัง้ สิ้น
เป็นเงิน

บกศ.

15,000.00

-

-

-

-

-

15,000.00
-

4.2.9.2 การอบรม การใช้ V-Cop แก่ผู้สาเร็จการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.10 โครงการจัดทาโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ
5.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1 โครงการตรวจเยีย่ มบ้านนักศึกษา *

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,000.00

-

-

6,000.00

-

6,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

10,000.00

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000.00

40,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,000.00

90,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,674,569.28

5.2 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
นักศึกษาภายในสถานศึกษา
5.3 โครงการเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
ด้านสารเสพติด การทะเลาะวิวาทยและเพศศึกษาภายใน
สถานศึ
แผนงานกษาส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- โครงการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
- โครงการหุ่นยนต์ Robocop Rescue Robot
- สารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่

20,000.00

20,000.00
-

-

-

20,000.00
-

-

-

Jin

57
โครงการที่ P1/58
โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ V-Net
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.4,1.5
ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้นักเรียนทาการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2558 จากสานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) เพื่อวัด
ความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งผลการสอบจะบ่งชี้มาตรฐานการสอนของครู และการจัดการเยน
การสอนของสถานศึกษา การประกันคุณภาพศึกษาและในอนาคตอาจใช้เพื่อรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
หรือการรับสมัครงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
5.3 เพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อหรือรับสมัครงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จานวน คน
- นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2 ) จานวน คน
6.2 เชิงคุณภาพ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทดสอบมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพในสถานศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทาข้อสอบทางวิชาการและวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ติดตามการดาเนินงานตลอดระยะเวลาที่ดาเนินโครงการ
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โครงการที่ P2/58
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1-2.4
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการเรียนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้สามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ (พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,2545ซ21-22) การจัดการอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมอาชีพเป็นกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี ที่มีลักษณะเฉพาะสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเจตนารมณ์
เพื่อให้บุคคลมีความรู้ มีทักษะในวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะทาง สามารถเพื่อผลผลิตและมีส่วนในการ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ตามมาตรฐานสากล
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษาถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการจัดการและบริหารด้านการเรียนการ
สอนเพราะเกี่ย วข้องโดยตรงกับนักเรีย น นักศึกษา โดยจะต้องทาผลการเรียนให้ กับนักเรียนนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีให้ถูกต้องแม่นยาและสะดวกในการสืบค้น ดังนั้นการจัดหาวัสดุเตรียมการสอบและการ
ปรั บ ปรุ งพัฒ นาระบบงานวัดผลและประเมินผลจึงมีความส าคั ญและจาเป็นต่อระบบการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มสมรรถนะหรือความสามารถการศึกษาวิชาชีพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะและจิตพิสัย
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
6.2 เชิงคุณภาพ
- เป็นการประเมินสมรรถนะหรือความสามารถการศึกษาวิชาชีพของผู้เรียน ระดับ ปวช.3 และ
ปวส.2
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,000 บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนนักศึกษามีความสามารถการศึกษาวิชาชีพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะและจิตพิสัยตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : สารวจจานวนนักเรียนนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : โดยสังเกตพฤติกรรมและโครงการที่จัดทา
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะหรือความสามารถการศึกษาวิชาชีพของ
ผู้เรียน
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โครงการที่ P3/58
โครงการจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1-2.4
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2546 พ.ศ. 2547 โดยกาหนดว่า นักเรียน นักศึกษา ต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อได้
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน เพื่อ
เป็นการพัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นจะต้องมีการวัดผลประเมินผล
5. วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างขอบข่าย ให้ครอบคลุมเนื้อหาและได้มาตรฐานของการวัด การประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้ง
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่2
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- โครงการจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อวัดความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3 และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่2
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ,ดาเนินการตามโครงการและติดตามสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้สอยและวัสดุ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สามารถวัดความรู้ ความสามารถ และทักษะการประเมินมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปและรายงานผล
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โครงการที่ P4/58
โครงการทดสอบลางภาคและปลายภาค
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1-2.4
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปการเรียนการสอน)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีคุณภาพ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายดังกล่าว
สถานศึกษาจึงได้จัดการทดสอบสอบกลางภาคและปลายภาค เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการนาความรู้ที่
ได้จากการเรียนในระหว่ างภาคเรียนและตลอดภาคเรียนมาทาการทดสอบอย่างมีระบบ และเป็นการวัดผล
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการวัดความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อการวัดผล ประเมินผลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีทุกคนได้รับการวัดผล ประเมินผลอย่างมีระบบและ
มีประสิทธิภาพ
- ครูของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจในการวัดผล ประเมินผล
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่เรียน มาใช้ในการทดสอบที่จัดอย่างมีระบบและก่อเกิด
ประสิทธิภาพในการวัดผล ประเมินผล ตามนโยบายของสถานศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ,ดาเนินการตามโครงการและติดตามสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 35,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้สอยและวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่เรียน มาใช้ในการทดสอบที่จัดอย่างมีระบบและก่อเกิด
ประสิทธิภาพในการวัดผล ประเมินผล ตามนโยบายของสถานศึกษา
9.2 มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปและรายงานผล
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โครงการที่ P5/58
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1-2.4
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปการเรียนการสอน)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีคุณภาพ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายดั งกล่าว
และเพื่อคัดเลือกตัวแทน นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ
สถานศึกษาและระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจาปีการศึกษา 2557 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ทางวิชาชีพ รู้จักการทางานเป็นทีม การทางานอย่างมีระบบ สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดได้ เป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นการประกอบอาชีพ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ มีประสิทธิภาพและเป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาอาชีพสืบต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อคัดเลือกตัวแทนวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
5.2 เพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะวิชาชีพที่ได้เรียนมา
5.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อันเป็นการสร้าง
ความเชื่อมัน่ ในการประกอบอาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการสอบแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา และ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี มาพัฒนา ปรับปรุงการเรียนได้
- นักเรียน นักศึกษา ได้ความรู้ ความเข้าใจเพิ่ม นอกเหนือจากห้องเรียน นามาใช้ประโยชน์
ทางการเรียนวิชาชีพได้
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ,ดาเนินการตามโครงการและติดตามสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้สอยและวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ แนวคิด และทักษะ ในรายวิชาที่สอบ เพื่อนาไปพัฒนา
ปรับปรุงการเรียน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปและรายงานผล
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โครงการที่ P6/58
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1-2.4
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปการเรียนการสอน)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2551 ได้กาหนดให้มีการจ่ายอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานอาชีพฝีมือ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าข้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยมีผลบั งคับใช้
เมื่อพันกาหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม
2554 เป็นต้นไป
ดังนั้น ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ตระหนักและได้
เล็งเห็นความสาคัญของการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่อายุ 18 ปี
บริบูรณ์ได้รับการทดสอบ และได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน จึงได้
ก าหนดการจั ด งานโครงการทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 ณ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ยกระดับมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพ
5.2 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการรองรับประกาศอัตราค่าจ้างฝีมือแรงงานแห่งชาติ
5.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ในระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส.1 , ปวส.
2 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2557
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติ
-

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ,ดาเนินการตามโครงการและติดตามสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้สอยและวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการดาเนินกิจกรรมวิชาการของวิทยาลัยฯ ต่อไป
9.2 ทราบถึงระดับความสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมตามหมวด, แผนงาน,โครงการของทุกกิจกรรม
ที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว นาไปแก้ไขและปรับปรุงในปีต่อไป
9.3 นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เมื่อมีอายุครบ 18 ปี
บริบูรณ์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปและรายงานผล
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โครงการที่ P7/58
โครงการสัมมนานักศึกษากลับจากฝึกงาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ รองฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/หัวหน้าแผนกวิชา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2, มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.5
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ทวิภาคี)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาให้ไปสู่ความสาเร็จตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) พ.ศ.2546 ได้กาหนดให้นั กศึกษาต้องไปฝึ กประสบการณ์ทางวิช าชีพในสถานประกอบการ เพื่อที่
นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถ ตรงตามคามต้องการของบุคลากรในชุมชน สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โดยเน้นการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ สถานประกอบการที่ที่มีค วามพร้อม ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถและพัฒนาการทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
การกาหนดคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจะต้อง
เป็นที่ยอมรับขององค์กรซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของสถานศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน คุณลักษณะ
สาคัญซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป ประกอบด้วยการเป็นคนดี คนเก่ง คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ และ
สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชน (Vocational Standard) เพื่อเป็นการหลอมรวมให้ นักศึกษาได้มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวมา นักศึกษาที่จบการฝึกงานในสถานประกอบการจะต้องมาสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับเพื่อนไปพร้อม ๆกัน
การเหตุ ผ ลส าคั ญ ดั ง กล่ า ว จึ ง ท าให้ เ กิ ดโครงการสั มมนานั ก เรี ย นนัก ศึ ก ษาที่ จ บการฝึ ก งานเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนในสถานประกอบการขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพี่อเป็นการบูรณาการเรียนการสอนในสถานประกอบการ
5.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
5.3 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาในสาขาต่าง ๆ
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- จานวนครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 20 คน
- จานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 1.400 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : โรงแรมเจริญโฮเต็ล
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้สอยและวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักศึกษาได้รับความรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนมากขึ้น
9.2 นักศึกษาได้มีช่องทางในการหางานหลังจบการศึกษา
9.3 เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : ประชาสัมพันธ์ให้แผนกวิชาและนักศึกษาทราบกาหนดการ
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : แบบสอบถามประเมินโครงการ/แบบฟอร์มสัมมนาการฝึกงาน
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปรายงานผลการปฏิบัติโครงการ
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โครงการที่ P8/58
โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ รองฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/หัวหน้าแผนกวิชา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2, 1.9
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ทวิภาคี)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้เล็งเห็นว่าการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการเป็นการสร้าง
ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้มีความสามารถในการทางานได้อย่าง
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการและรวมถึงการประกอบอาชีพอิสระใน
การฝึกงานของนักเรียน นักศึกษานั้นจะได้รู้เทคนิค ขั้นตอนของการทางานที่แตกต่างจากการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ทั้งยังเป็นการฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่น และที่สาคัญยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมีเจตคติที่ดี
ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ในการทางาน การบริหารการจัดการ
พัฒนาวิชาชีพตามสภาพการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน และสามารถ
จัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเรียบวินัย สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5.4 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการทางาน มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เกิดแรงจูงใจใน
การประกอบอาชีพต่อไปเมื่อสาเร็จการศึกษา
5.5 เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงานยังสถานประกอบการจริงตามหลักสูตร ทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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6.2 เชิงคุณภาพ
- เป็นการเพิ่มประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาในการฝึกงานยังสถานปรกอบการจริง รู้จัก
เทคโนโลยีสมัยใหม่ตามสถานประกอบการ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา :
- ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2557
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
- ครั้งที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน 2557 ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ.2558
- ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2558
ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : สถานประกอบการที่นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้สอย
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาจบตามหลักสูตรที่ตั้งไว้ทั้งระดับ ปวช.และ ปวส.
9.2 นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์จริง
9.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยความมั่นใจ
9.4 นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค์ในการทางานและสามารถแก้ไขปัญหาได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ :
- แจ้งแผนกประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบกาหนดการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
- จัดทาแบบฟอร์มการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงาน
- จัดทาคาสั่งนิเทศการฝึกงาน
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : ครูเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการทั้งในและ
ต่างจังหวัด
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปรายงานการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
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โครงการที่ P9/58
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจาปีการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ รองฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/หัวหน้าแผนกวิชา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ทวิภาคี)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาให้ ไ ปสู่ ค วามส าเร็ จ นั้ น ตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2546 ได้กาหนดให้นักศึกษาต้องไปฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพใน
สถานประกอบการ เพื่อที่นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถ ตรงตามความต้องการของบุคคลในชุมชน สังคม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
ทั้งภายใน และภายนอกประเทศโดยเน้นการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ สถานประกอบการที่ที่มีความ
พร้อม ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาการทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิต ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
การก าหนด คุ ณ ภาพของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ า น
อาชี ว ศึ ก ษาจะต้ อ งเป็ น ที่ ย อมรั บ ขององค์ ก รซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารของสถานศึ ก ษาทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน คุณลักษณะสาคัญซึ่งเป็นที่ยอมรับของสัง คมโดยทั่วไป ประกอบด้วย การเป็นคนดี คนเก่ง คิด
เป็ น ทาเป็ น แก้ ปั ญ หาได้ และสามารถปรับ ตัว เข้ ากั บชุม ชน หรื อสั งคมที่เ ปลี่ ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลา
โดยเฉพาะความเก่งนั้น จะต้องมีความชานาญตามมาตรฐานของวิชาชีพ (Vocational Standard) เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาทุกคนที่จะออกฝึกงานนั้น
การเหตุผลสาคัญดังกล่าวจึงทาให้เกิดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึก ในภาค
เรียนที่ 2/2557 และภาคเรียนฤดูร้อน /2557 ประจาปีการศึกษา 1/2558 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
สถานประกอบการ ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษารับทราบแนวปฏิบัติการฝึกงานในสถานประกอบการ
5.2 เพือ่ ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง
5.3 เพือ่ ให้นักศึกษาเห็นความสาคัญและเกิดความภาคภูมิใจในสายงานที่ตนเองเลือกศึกษา
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- จานวนครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 20 คน
- จานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 1.400 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา :
- ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
- ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2557
- ครั้งที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน/2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
7.3 สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่ ค่าวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักศึกษารับทราบแนวปฏิบัติการฝึกงานในสถานประกอบการ
9.2 นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง
9.3 นักศึกษาเห็นความสาคัญและเกิดความภาคภูมิใจในสายงานที่ตนเองเลือกศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : แจ้งแผนกประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบกาหนดการปฐมนิเทศ
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ :
- สังเกตความสนใจของนักศึกษาที่เข้ารับการปฐมนิเทศ
- แบบสอบถามประเมินผล
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปรายงานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

75
โครงการที่ P10/58
โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ รองฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ทวิภาคี)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เน้นการผลิต
นักเรียนนักศึกษา ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้ดาเนินการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยเน้นการ
นาระบบคุณภาพ รวมทั้งเอาคาแนะนาและแนวคิดในระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวชี้วั ดที่
สอดคล้ อ งกับ การพั ฒ นาและเชื่ อ มโยงกั บ ตั ว มาตรฐานประกั น ภายใน ของส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) และมาตรฐานตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายนอกจากสานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพภายนอก (สมศ.) โดยมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานการศึกษา เพื่อใช้ในการ
กาหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรการการอาชีวศึกษาและเป็น
การประกันคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทามาตรฐานด้านต่าง
ๆ เพื่อให้การจัดการเรี ยนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตนักเรียน นักศึกษาถึงความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียน นักศึกษา
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความสาคัญกับสถานประกอบการเป็นอย่าง
มากถือว่าเป็น ส่ ว นส าคัญในการที่นั กเรี ยน นักศึกษาออกไปฝึ กงานประสบการณ์จริงโดยตรงของนักเรียน
นักศึกษาทั้งสองระดับ คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทุกแผนก/สาขางาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งมีทั้งหมด 9 หมวด1 บท
เฉพาะกาลที่ระบุเรื่องหลักสูตรการศึกษา คือ หมวด 4 ในมาตรา 28 ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษา หลักสูตร
ของการศึกษาและสารระสาคัญของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้ง
ทางด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิ ดชอบต่อสั งคม โดยเฉพาะสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ และวิชาชีพ จนทาให้ผู้จบการศึกษา ทั้งสองระดับได้มี
โอกาสนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพในการพัฒนาประเทศต่อไป
ดังนั้น จึงเห็นสมควรและจาเป็นที่ต้องทาการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานตัวชี้วัดสาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็นการดาเนินงานด้าน
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ประกัน คุณภาพการศึกษาที่ผลิ ตนักเรีย น นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒ นา
ปรับปรุงให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน
5. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องโดยตรงว่าต้องการนักเรียน นักศึกษาใน
ลักษณะอย่างไรที่จะมาฝึกงาน ณ สถานประกอบการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- สถานประกอบการต่าง ๆ ที่นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสไปฝึกงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนไม่น้อย
กว่า 100 แห่ง
6.2 เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา :
- ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 1 กันยายน 2558
- ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
- ครั้งที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน/2557 วันที่ 6 เมษายน 2558
7.3 สถานที่ : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่ ค่าวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงานสามารถพัฒนาคุณภาพในด้านคุณธรรม จริยธรรมและด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
9.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถทราบถึงความต้องการของสถานประกอบการ เรื่องความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ การตรงต่อเวลา การแต่งกายตามแบบของสถานประกอบกานั้น ๆ ความขยันอดทน ความสุภพ
9.3 เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ/ขออนุญาตใช้แบบ
ประเมิน
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : ส่งแบบประเมินความพึงพอใจให้สถานประกอบการทาการประเมิน
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจที่สถานประกอบการส่งกลับ

77
โครงการที่ P11/58
โครงการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2, 1.9/มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ทวิภาคี)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การฝึกงานและการฝึกอาชีพเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์และการประยุ กต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยความร่วมมื อระหว่าง
สถานศึกษากับภาคการผลิตหรือภาคบริการหลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดปฏิบัติเบื้องต้นใน
สถานศึกษาแล้วระยะหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณ์ที่ทันสมัย และบรรยากาศการทางานทางธุรกิจที่ต้องแข่งขันในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงาน
รวมทั้งการทางานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็นทาเป็น
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการทางานและการประกอบอาชีพ
อิสระ
เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของกาจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้กาหนดหลักการฝึกงานดังนี้
1. เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพให้กับผู้เรียนในระบบที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก
2. เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพโดยเน้นการสร้างระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
จั ดการอาชี ว ศึกษากับ สถานประกอบการ ชุม ชน ท้ องถิ่ น และเครื อข่ายความร่ว มมือทั้ง ในประเทศ และ
ต่างประเทศทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
4. เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพที่ให้ความสาคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อการนาไปสู่การประกอบอาชีพทั้งการจ้างงานและการประกอบอาชีพอิสระจาก
เหตุผลสาคัญ ดังกล่าว จึงทาให้เกิดโครงการสัมมนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
สมรรถนะของผู้สาเร็จการศึกษาให้ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ สนองตอบการปรับบทบาทของ
สถานศึกษาให้ผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (Demand Site)
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์การทางาน การบริหารการจัดการ พัฒนา
วิชาชีพตามสภาพการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
5.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน และสามารถจัดการกับ
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
5.3 เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนนักศึกษาได้รับการฝึกประสบการวิชาชีพตามแผนการเรียน 1,400 คน
- สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า 100 แห่ง
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. ได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาค
เรียน - นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ
- สถานประกอบการให้ความร่วมมือกับวิทาลัยเทคนิคอุดรธานีในการรับนักศึกษาฝึกงานเพิ่มขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา :
- ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ พฤษภาคม – กันยายน 2558
- ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ ตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558
- ครั้งที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน/2557 วันที่ กุมภาพันธ์ – เมษายน 2558
7.3 สถานที่ : งานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี/สถานประกอบการทั้งในและต่างจังหวัด
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้สอยและวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการฝึกงานกับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เพิ่มขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : จัดทาโครงการและดาเนินการตามโครงการ
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : โดยสังเกตพฤติกรรมและโครงการที่จัดทา
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจที่สถานประกอบการส่งกลับ
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โครงการที่ P12/58
โครงการนิเทศแผนการเรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ รองฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1-2.4
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปการเรียนการสอน,ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การศึ ก ษามี ก ารเคลื่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพการณ ไมวาจะเปนวิธี ก ารสอน หลั ก สู ต ร
เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจสาคัญ
ของการดาเนินงานในสถานศึกษา คือการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาเพื่อใหผูเรียนบรรลุผลสาเร็จตามจุดหมายของหลักสูตร และเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชา
ติ พ.ศ. 2542 นั้นจะตองอาศัยกระบวนการ 3 อยาง คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และ
กระบวนการเรียนเรสอน ทั้ง 3 อยางนี้เกี่ยวของซึ่งกันและกัน การพัฒนาผู เรียนใหมีสมบูรณทั้งทางรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขหรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุขไดนั้นกระบวนการนิเทศเปนกระ
บวนการหนึ่งที่มีความสาคัญตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา
การนิเทศแผนการเรียน มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึง
คุณภาพที่สาคัญ คือ คุณภาพของนักเรียนหรือประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากความสาคัญของการ
นิเทศดังกล่าว งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จึงได้จัดทาโครงการ
นิเทศแผนการเรียนขึ้นเพื่อ เป็นการตรวจสอบให้ทราบถึ งจุดบกพร่องในการจัดแผนการเรียน เพื่อนาข้อมูลไป
แก้ไขและพัฒนาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของแผนการเรียนในแต่ละสาขาวิชา
5.2 เพื่อช่วยให้พัฒนาคุณภาพแผนการเรียน
5.3 เพื่อช่วยพัฒนางานด้านวิชาการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- แผนการเรียนได้รับการนิเทศ ร้อยละ 100
- แผนการเรียนผ่านเกณฑ์การนิเทศระดับพอใช้ ร้อยละ 60
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6.2 เชิงคุณภาพ
- แผนการเรียนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของการนิเทศ
- แผนการเรียนผ่านเกณฑ์การนิเทศตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไปทุกแผนกวิชา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้สอยและวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 แผนการเรียนในแต่ละสาขาวิชามีคุณภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์
9.2 พัฒนางานด้านวิชาการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
9.3 มีแผนการเรียนที่มีคุณภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปและรายงานผล
10.2 .............................................................................................................
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โครงการที่ P13/58
โครงการประเมินความพึงพอใจการสอนครู
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ รองฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.3
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปการเรียนการสอน,ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การศึ ก ษามี ก ารเคลื่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพการณ ไมวาจะเปนวิธี ก ารสอน หลั ก สู ต ร
เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจสาคัญ
ของการดาเนินงานในสถานศึกษา คือการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาเพื่อใหผูเรียนบรรลุผลสาเร็จตามจุดหมายของหลักสูตร และเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชา
ติ พ.ศ. 2542 นั้นจะตองอาศัยกระบวนการ 3 อยาง คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และ
กระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 3 อยางนี้เกี่ยวของซึ่งกันและกัน การพัฒนาผู เรียนใหมีสมบูรณทั้งทางรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขหรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุขไดนั้นกระบวนการนิเทศเปนกระ
บวนการหนึ่งที่มีความสาคัญตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา
การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียนนักศึกษา มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่สาคัญ คือ คุณภาพของนักเรียนหรือประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน
จากความสาคัญของการประเมินการสอนครูโดยนักเรียนนักศึกษาดังกล่าว งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จึงได้จัดทาโครงการประเมินการสอนของครูขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้ครูหรือ
ผู้สอนได้ทราบถึงจุดบกพร่องในการจัดการสอนของตน เพื่อนาข้อมูลไปแก้ไขและพัฒนาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูผู้สอนทราบถึงศักยภาพการสอนของตนเอง และนาไปพัฒนาการสอนของตน
5.2 เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
5.3 เพื่อช่วยพัฒนางานด้านวิชาการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
5.4 เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาในการสอนของครู
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนได้รับการประเมินการสอน จานวน 186 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ครูผู้สอนได้รับการประเมินการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนทราบถึงศักยภาพการสอนของตนเอง และนาไปพัฒนาการสอนของตน
9.2 พัฒนางานด้านวิชาการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
9.3 ทราบถึงสภาพปัญหาในการสอนของครู
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปและรายงานผล
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โครงการที่ P14/58
โครงการนิเทศการสอน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ รองฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ/หัวหน้าแผนกวิชาทุก
แผนก
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.2,2.3
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปการเรียนการสอน,ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การศึ ก ษามี ก ารเคลื่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพการณ ไมวาจะเปนวิธี ก ารสอน หลั ก สู ต ร
เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจสาคัญ
ของการดาเนินงานในสถานศึกษา คือการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาเพื่อใหผูเรียนบรรลุผลสาเร็จตามจุดหมายของหลักสูตร และเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชา
ติ พ.ศ. 2542 นั้นจะตองอาศัยกระบวนการ 3 อยาง คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และ
กระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 3 อยางนี้เกี่ยวของซึ่งกันและกัน การพัฒนาผู เรียนใหมีสมบูรณทั้งทางรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขหรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุขไดนั้นกระบวนการนิเทศเปนกระ
บวนการหนึ่งที่มีความสาคัญตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา
การนิเทศการสอน มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึง
คุณภาพที่สาคัญ คือ คุณภาพของนักเรียนหรือประสิทธิผลการเรียนรู้ ของนักเรียน จากความสาคัญของการ
นิเทศการสอนดังกล่าว งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จึงได้จัดทา
โครงการนิเทศการสอนของครูขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้ครูหรือผู้สอนได้ทราบถึงจุดบกพร่องในการจัดการสอนของตน
และเพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน เพื่อนาข้อมูลไปแก้ไขและพัฒนาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูผู้สอนทราบถึงศักยภาพการสอนของตนเอง และนาไปพัฒนาการสอนของตน
5.2 เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
5.3 เพื่อช่วยพัฒนางานด้านวิชาการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
5.4 เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาในการสอนของครู
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนได้รับการประเมินการสอน จานวน 186 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้สอยและวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนทราบถึงศักยภาพการสอนของตนเอง และนาไปพัฒนาการสอนของตน
9.2 พัฒนางานด้านวิชาการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
9.3 ทราบถึงสภาพปัญหาในการสอนของครู
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปและรายงานผล
10.2 .............................................................................................................
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โครงการที่ P15/58
โครงการนิเทศการสอนครู
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ รองฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ/
/หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.2
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปการเรียนการสอน,ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การศึ ก ษามี ก ารเคลื่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพการณ ไมวาจะเปนวิธี ก ารสอน หลั ก สู ต ร
เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจสาคัญ
ของการดาเนินงานในสถานศึกษา คือการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาเพื่อใหผูเรียนบรรลุผลสาเร็จตามจุดหมายของหลักสูตร และเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชา
ติ พ.ศ. 2542 นั้นจะตองอาศัยกระบวนการ 3 อยาง คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และ
กระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 3 อยางนี้เกี่ยวของซึ่งกันและกัน การพัฒนาผูเรียนใหมีสมบูรณทั้งทางรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขหรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุขไดนั้นกระบวนการนิเทศเปนกระ
บวนการหนึ่งที่มีความสาคัญตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา
การนิเทศแผนการสอน มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพแผนการสอน และตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึง
คุณภาพที่สาคัญ คือ คุณภาพของนักเรียนหรือประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากความสาคัญของการ
นิเทศดังกล่าว งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จึงได้จัดทาโครงการ
นิเทศแผนการสอนของครูขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้ครูหรือผู้สอนได้ทราบถึงจุดบกพร่องในการจัดทาแผนการสอนของ
ตน เพื่อนาข้อมูลไปแก้ไขและพัฒนาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูผู้สอนทราบถึงคุณภาพของแผนการสอนของตนเอง และนาไปพัฒนาแผนการสอนของ
ตน
5.2 เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของแผนการสอน
5.3 เพือ่ ช่วยพัฒนางานด้านวิชาการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

86
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนได้รับการประเมินการสอน จานวน 186 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้สอยและวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เพื่อให้ครูผู้สอนทราบถึงคุณภาพของแผนการสอนของตนเอง และนาไปพัฒนาแผนการสอนของ
ตน
9.2 เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของแผนการสอน
9.3 เพื่อช่วยพัฒนางานด้านวิชาการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปและรายงานผล
10.2 .............................................................................................................
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โครงการที่ P16/58
โครงการจัดทาแผนการเรียนรุ้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการ ประจาปีการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ รองฝ่ายวิชาการ/งานหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมเชิงวิชาการพัฒนา
แผนการเรียนรู้ยุคปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง เพื่อให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในระดับสถานศึกษา
ครูได้พัฒนาแผนการเรียนรู้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนเป็น
สาคัญ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้มีการจัดโครงการจัดทาแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการ
เพื่อให้ครูนาไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ในการจัดทาแผนการเรียนรู้และนาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
แก่ผู้เรียน
5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดทาแผนการเรียนรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม
5.3 เพื่อให้ครูนาความรู้ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนา
องค์การ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูทุนคน มีความรู้และทักษะในเรื่อง การจัดทาแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้สอยและวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูทุนคน มีความรู้และทักษะในเรื่อง การจัดทาแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการ
9.2 ครูสามารถจัดทาแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการได้
9.3 ครูนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปและรายงานผล
10.2 .............................................................................................................
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โครงการที่ P17/58
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ รองฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานหลักสูตรฯ/หัวหน้างานทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1,2.2
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปการเรียนการสอน,ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดาเนินการในการผลิตกาลังคนเพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการของตลาดแรงงานและมี เ ป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นาปริ ม าณผู้ เ รี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานนั้น วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีจึงได้ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการ
จัดการเรียนแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
5.2 เพื่อผลิตกาลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
5.3 เพื่อการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ทั้ง 11
แผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
- ได้หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้สอยและวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ได้หลักสูตรสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ
9.2 ได้หลักสูตรสมรรถนะตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
9.3 ได้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปและรายงานผล
10.2 .............................................................................................................
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โครงการที่ P18/58
โครงการทดลองใช้และประเมินผลการใช้หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานหลักสูตรฯ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1,2.4
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมในยุคปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่สอง และได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนเป็น
สาคัญวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้มีการจัดโครงการทดลองใช้และประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน
5.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน
5.3 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- พัฒนาหลักสูตรของแผนกวิชารวมทั้งสิ้น 11 แผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
- ได้หลักสูตรฐานที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้สอยและวัสดุ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของแผนกวิชาให้สอดคล้องกับนโยบาย สอศ.
9.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปและรายงานผล
10.2 .............................................................................................................
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โครงการที่ P19/58
โครงการเชิดชูเกียรติ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.10
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิถีชีวิตของข้าราชการ ตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ามาทาหน้าที่ข้าราชการครูทุกคนจะมีความสุขมาก เมื่อ
ได้รั บ การบรรจุ แต่งตั้ง ทุกคนจะน าความรู้ประสบการณ์จากการเรียนมาทาหน้าที่ครูที่ดี จุดมุ่งหวังคือ
ต้องการให้ลูกศิษย์มีความรู้ด้านวิชาการ มีคุณธรรม เพื่ออนาคตที่ดี ด้วยความวิริยะ อุตสาหะทุ่มเทกาลัง
กาย กาลังใจ สติปัญญาจนเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามองเห็นว่ามีความรู้ความสามารถ เพื่อแสดง
มุทิตาจิต และเกียรติประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อแสดงให้เห็นเกียรติประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ
5.2 เพื่อแสดงให้เห็นประวัติการทาคุณงานความดีของผู้เกษียณอายุราชการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ : ได้หนังสือเกษียณอายุราชการ
6.2 เชิงคุณภาพ : แสดงให้เห็นเกียรติประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 90,000 บาท ได้แก่ ค่าวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- หนังสือเกษียณอายุราชการ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ : สรุปและรายงานผล
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โครงการที่ P20/58
โครงการจัดทาหนังสือวารสารและหนังสืออนุสรณ์ประจาปี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.10
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งหน้าที่ บันทึกภาพในงานต่าง ๆ จัดทาเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ซึ่งจาเป็นต้องใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น จัดทาหนังสือเกษียณ หนังสือวารสาร หนังสือ
อนุสรณ์ ซึ่งวัสดุดังกล่าวได้ใช้งานเป็นประจาทุกปี จึงจาเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุในการทางาน เพื่อให้ก าร
ทางานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้วัสดุ (หนังสือเกษียณ/หนังสือวารสาร/หนังสืออนุสรณ์ มีประสิทธิภาพในการใช้งาน)
5.2 เพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ ได้หนังสือวารสาร/หนังสืออนุสรณ์
6.2 เชิงคุณภาพได้ครุภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ทันสมัยในการทางานยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 260,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
9.2 ทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ : สรุปและรายงานผล
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โครงการที่ P21/58
โครงการรับใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานทะเบียน /ฝ่ายบริหารทรัพยาการ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1,1.3,1.6
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพิ่มปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็ น ขวัญ และกาลั งใจ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 นี้
โครงการรับใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษาเป็นกิจกรรมอันหนึ่ง ที่จะทาให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สาเร็จ
การศึกษา เกิดความภาคภูมิใจ อันจะนาไปสู่เกียรติภูมิของสถาบัน การจัดกิจกรรมรับใบประกาศนี ยบัตรแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา จึงมีความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างคุณภาพด้านมาตรฐานวิชาชีพต่อการ
อาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
5.2 เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียน – นักศึกษา
5.3 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ที่สาเร็จการศึกษา
- นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่สาเร็จการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง มีความภาคภูมิใจในความสาเร็จในการศึกษา และมีทัศนคติที่
ดีต่อวิชาชีพ และความรักและศรัทธาที่มีต่อสถาบันการศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 90,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้สอยและวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ได้เข้ารับใบประกาศนียบัตร
9.2 นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง ได้มีโอกาสพบปะกัน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : สารวจความต้องการเข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตร ของนักเรียน
นักศึกษา
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : ประสานงานระหว่างนักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : ผลการประเมินจากแบบสอบถามการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ P22/58
โครงการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ICT เพื่อการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ รองผู้อานวยการทั้ง 4 ฝ่าย/หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.3
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปหลักสูตร)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบั นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศของสถานศึกษาหลายแห่งได้มีการพัฒนาการบุคลากรทางการศึกษาให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของสื่อเทคโนโลยีการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในโลกปัจจุบันทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนจาเป็นต้องใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ทั้งการค้นคว้าการนาเสนอ การทารายงาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน มี
บุคลากรที่ยังขาดทักษะแลโอกาสพัฒนาของการใช้งานสื่อเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน และขาดความสามารถใน
การถ่ายทอดทักษะและส่งเสริมประสบการณ์ใหม่ที่ถูกต้องขณะจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการจั ดการเรี ยนการสอน คุณภาพของผู้ เรียน และตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ที่ต้องการจบ
การศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ โดยผู้จบต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาและนาเสนองานได้ดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 ให้โอกาสบุคากร ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาพัฒนาตนเองและผู้เรียน
5.2 เพิ่มทักษะการใช้งานสื่อเทคโนโลยีการศึกษาคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบัน
5.3 ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประเทศและประชาคมอาเซียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 20 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากร มีความรู้ ทักษะ นาความรู้ที่ได้รับสนับสนุนพัฒนาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น
- พัฒนาศักยภาพของครู ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและมีขวัญกาลังในการ
ปฏิบัติงาน
9.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาพัฒนาตนเองและ
ผู้เรียน
9.3 ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประเทศและประชาคมอาเซียน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปและรายงานผล
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ P23/58
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ รองผู้อานวยการทั้ง 4 ฝ่าย/หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.3
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปหลักสูตร)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่นเข้ามามีบทบาทสาคัญในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและสะดวกต่อการ
ใช้ ง านในการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อินเตอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสารับการสื่อสารการเผยแพร่และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา
ของไทย มีการนาเทคโนโลยีสานสนเทศอินเตอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่นเข้ามาในการจัดการเรียนการสอน นามา
พัฒนาบทบาทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็ บไซต์ การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยใช้ free Application เป็นเครื่องมือที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ของไทยที่ส ามารถสร้ างปฏิสั มพันธ์ร ะหว่างผู้ สอนกับผู้เรียนมีเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การรับส่ ง
เอกสาร กาหนดนัดหมายการเผยแพร่ข้อมูล การนาเสนอข้อมุ
สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลการอาชีวศึกษา ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Free
Application เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล เพื่อพัฒนาครูแกนนาให้มีศักยภาพทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอิน เตอร์เน็ตและแอพพลิ เคชั่น นาความรู้ที่ไดรับการพัฒนาถ่ายถอดให้กับครูและใช้ในการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษาซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นใน
สถานศึกษา ให้ความรู้และทักษะสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งในและต่างประเทศรองรับทักษะแรงงานที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาการศึก ษาของ
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและสู่สากลต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนาเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน
5.2 เพื่อให้ครูสามารถออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ผู้เรียน
5.3 เพื่อยกระดับความสามารถของครูในสถานศึกษาให้เป็นแกนนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่น
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 20 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรมีความรู้ ทักษะ นาความรู้ที่ได้รับสนับสนุนพัฒนาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- พัฒนาศักยภาพของครู ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอันจะส่งผลต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูนาเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอร์เน็ต ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและ
แอพพลิเคชั่น
9.2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานของบุคลากร ประหยัดค่าใช้จ่ายการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : แบบสอบถาม
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : แบบสอบถาม
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : แบบสอบถาม
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โครงการที่ P24/58
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในระบบการทางานปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี / รองผู้อานวยการทั้ง 4 ฝ่าย
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.10
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากร เป็นกรรมวิธีที่จะเพิ่มพูนสมรรถนะภาพในการทางานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนทั้ง
ในด้านความคิด การกระทา ความรู้ความสามารถ ความชานาญและทัศนคติในการสร้างคนนั้น จาเป็นต้องใช้
ระยะเวลานานและต่อเนื่อง ซึ่งสามารถดาเนินการได้ในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้และสร้าง
ความเข้าใจในระบบการทางานในปัจจุบัน และช่วยสนับสนุนบุคลากร สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิผล จึงนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะภาพในการทางานโดยการศึกษาดูงานยังสถานศึกษาอื่น ๆ
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความชานาญ ในการปฏิบัติงานที่กว้างขวาง
5.3 เพื่อสนับสนุนบุคลากร ได้เรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยี
5.4 เพื่อสนองต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยหลักประหยัด เรียบง่ายได้ผลคุ้มค่า
5.5 เพือ่ ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 200 คน นาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทางานใน
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ได้เพิ่มพูนสมรรถภาพในการทางาน ทาให้ความรู้ ความชานาญ ในการปฏิบัติงานที่กว้างขึ้น
9.2 ได้พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : แบบสอบถาม
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : แบบสอบถาม
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : แบบสอบถาม
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โครงการที่ P25/58
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.10
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องมีการดาเนินการที่แสดงถึงผลของการพัฒนา การ
ปรับวิธีดาเนินการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นเรื่อง
จาเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้วยการให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ให้ทันสมัย
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อให้บุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทางานซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับภาระงานที่รับผิดชอบ
9.2 ประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการอบรมทาให้เกิดผลสาเร็จขององค์กรเพิ่ม
มากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : ประชุมเตรียมความพร้อม แต่งตั้งคาสั่งคณะทางาน
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : ประสานงานเชิญวิทยากร จัดทาเอกสาร คู่มือ จัดซื้อจัดจ้าง จัด
กิจกรรมฝึกอบรม
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : ประเมินผลโครงการ สรุป รายงานผล
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โครงการที่ P26/58
โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพฯ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.1,7.2
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญญัติ การศึกษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 47 ให้ มีระบบการประกั น
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินอย่างต่อเนื่องและการะทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยกาหนดให้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด 3 ปี/ครั้ง การประกันคุณภาพภายในเป็นการดาเนินงานประจาที่ทุกสถานศึกษาต้องดาเนินการ โดยมี
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในการดาเนินงานร่วมกัน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความสาคัญในการ
ประเมิ น ภายในสถานศึ ก ษา โดยเป็ น นโยบายที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการประกั น คุ ณ ภาพ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึ กษานั้น จะเป็นข้อมูล
พื้นฐานเที่ยงตรงเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ ด รธานี ได้ เ ห็ น ความส าคั ญ และความจ าเป็ น ดั ง กล่ า วจึ ง ได้ จั ด ท าโครงการ
ประชุมสัมมนาแนวทางการจัดระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาประจาปีงบประมาณ 2557 เพื่อเตรียมระบบการประกันคุณภาพ
ให้ได้ข้อมูลที่นาไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอก ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจะทาให้การเตรียมข้อมูลมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือและเพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพให้สถานศึกษามีระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้และความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ
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การประกั น คุ ณ ภาพในแต่ ล ะมาตรฐานและสร้ า งความตระหนั ก ในการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา
5.3 เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาปรับใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาให้มีความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวสามารถตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง อยู่บนพื้นฐานความรู้และ
คุณธรรม
5.5 เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- จานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม/ประชุมสัมมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- จานวนบุคลากรสาขาวิชาและฝ่ายงานต่าง จัดทารายงานการประเมินตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- จานวนสื่อเอกสาร คู่มือ และเครื่องมือประเมินมีเพียงพอและไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญในการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ/ดาเนินการ/ติดตามประเมินผล/วิจัย/สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีและสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบกลไกการประกันคุณภาพ สถานศึกษาแผนงานการ
ประกันคุณภาพคู่มือการประกันคุณภาพ คู่มือและแนวทางการเขียน SAR เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และการแปรผลอย่างเป็นระบบ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : ประชุมเตรียมความพร้อม,แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการดาเนินงาน,
ดาเนินการตามโครงการและติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน(กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างาน หัวหน้าสาขาวิชา
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง)
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : ติดต่อประสานงานเชิญวิทยากร จัดทาเอกสารคู่มือ จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,อบรม ประชุม สัมมนา
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : ประเมินโครงการ สรุปและรายงานผลโครงการส่งแผน
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โครงการที่ P27/58
โครงการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพฯ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.1,7.2
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุก
ระดับ)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอย
ด้วย ระบบการประกันคุณภาพในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกระบานการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต้ อ งด าเนิน อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ในกระบวนการดั งกล่ า ว
สถานศึกษาต้องมีการจัดวางระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการและแนวทางการ
ประกันคุณภาพ โดยกาหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาในการประเมิน
การประเมินคุณภาพ เช่นนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพ คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คู่มือการประกันคุณภาพ มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพตลอดจนประเมินผลลัพธ์และนาผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะส่งผลให้ผู้เรียนและผู้จบการศึกษามีคุณภาพมายิ่งขึ้นโดยน้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาปรับใช้ในการดาเนินงาน
ทั้งนี้เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้ มีความรู้ มีความรอบคอบและ
สามารถวางแผนและปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณโรรม มีความตระหนักต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน
มีความเพียรและสามารถประพฤติปฏิบั ติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสัมฤทธิผลจึงจาเป็นอย่างยิ่งจะต้องสร้างระบบกลไกในการประกันคุณภาพ จึงได้
จัดโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย มีคุณภาพและได้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
5.2 เพื่อรวบรวมผลการพัฒนาการจัดการศึกษา และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เผยแพร่สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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5.3 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
5.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มา
ปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ให้มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว สามารถตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง อยู่บนพื้น
ฐานความรู้และคุณธรรม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- รายงานการประเมินตนเอง (SSR/SAR) ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของครูทั้งหมด
สาขาวิชาละ 12 เล่มและงานตามโครงสร้าง 25 เล่ม
- คู่มือและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจาปีการศึกษา จานวน 50 โครงการ
- คู่มือมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จานวน 100เล่ม
- หนังสือเผยแพร่ต่อสาธารณชุน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในระบบกลไกในการประกันคุณภาพให้
ความสาคัญและมีเอกภาพในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
- ครูผู้สอน หัวหน้างานและแผนกวิชา สามารถน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง
2 เงื่อนไข มาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพกาจัดการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาในการทางานรายงานประเมิน
ตนเองได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ/ดาเนินการ/ติดตามประเมินผล/วิจัย/สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
ใช้งบประมาณจากโครงการที่ P26/58 ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนนักศึกษามีความสามารถการศึกษาวิชาชีพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะและจิตพิสัยตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : สารวจจานวนนักเรียนนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : โดยสังเกตพฤติกรรมและโครงการที่จัดทา
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะหรือความสามารถการศึกษาวิชาชีพของ
ผู้เรียน

109
โครงการที่ P28/58
โครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2012
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.5
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปสื่อหลักสูตร)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย (พ.ศ. 2552 - 2558) กาหนดวิสัยทัศน์ของ
ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างชาญฉลาด
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความรู้ความสามารถ เข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Smart People : Information Litearte) มีการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมมาภิบาล (Smart Government) เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
(RMS:2007) ขึ้ น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ ท าการพั ฒ นาต่ อ ยอดระบบดั ง กล่ า วในส่ ว นของฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย และ
สิ่งประดิษฐ์ ฐานข้อมูลคะแนนเก็บระหว่างเรียนและทดสอบพร้อมถ่ายโอนข้อมูลสู่กระบวนการวัดผลการเรียน
ผ่าน ศธ.02 ฐานข้อมูลการประเมินคุณภาพการสอนของครู ฐานข้อมูลการเข้าออกสถานศึกษา ฐานข้อมูลการ
ชาระเงินบ ารุงการศึกษา อีกทั้งยังได้ป รับปรุงระบบสารบัญอิเล็ กทรอนิกส์ ระบบบริห ารจัดการนักเรียน
นักศึกษาให้ทันสมัยและมีความรวดเร็ว มีบทสรุปรายงานสาหรับผู้บริหารมากมาย เพื่อนามาใช้สนับสนุ นการ
บริ ห ารจั ดการสถานศึกษาในในสั งกัด ซึ่งจะช่ว ยเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการบริห ารจัดการ/ดาเนินงานของ
บุคลากรสถานศึกษา ทุกแผนก/งาน อีกยังเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร และร่วมกัน
แก้ปั ญหาระหว่างสถานศึก ษา ผู้ ป กครองและเครื อข่ ายอาจารย์ที่ ปรึก ษาในสถานศึกษาสั ง กัดส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศได้เล็งเห็นความสาคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาจึง
ได้จัดทาโครงการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ให้กับผู้บริหาร/บุคลากรใน
สถานศึกษาได้ใช้ป ระโยชน์ จ ากพัฒ นาระบบบริห ารภายในสถานศึกษาให้ เท่าทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS:2012) และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางในการติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษา ระหว่างผู้บริหารบุคลากรทุก
แผนก/งาน ผู้ปกครองกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา (RMS:2012) จานวน 1 ระบบ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากของเดิมที่ดาเนินการมาก่อนแล้ว
6.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสัมมนา/เชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS:2012) และ
นาไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้
6.1.3 ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศแต่ละแผนก (แผนกละ 2 คน) จานวน 22 คน และ
เจ้าหน้าที่แต่ละงาน (งานละ 1 คน) จานวน 18 คน รวมทั้งหมด 40 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS:2012) ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์สถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ/ดาเนินการ/ติดตามประเมินผล/วิจัย/สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 77,900 บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 คุณภาพของนักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นผลจากการดาเนินโครงการ
9.2 วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS:2012)
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : เขียนโครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS:2012)
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : ติดตามผลสัมฤทธิ์จากผู้เข้ารับการอบรม
10.3 หลังสิ้นสุดโครง : สรุปรายงานโครงการ
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โครงการที่ P29/58
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบซิปโมเดล
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ /ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.2,มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงการ
แบ่งส่วนราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีผลบังคับใช้ทาให้กรมอาชีวศึกษาเปลี่ยนแปลง
เป็นสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานภายในเปลี่ยนแปลงเป็น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 4/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และภายใต้การปฏิรูป
ระบบราชการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายใน สานักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา โดยมีบทบาทหน้าที่ในส่วนของวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
อาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ประกอบการเสนอแนะแนวนโยบาย แผนงาน โครงการ ความต้ อ งการก าลั ง คนด้ า น
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ พัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา ส่งเสริม ผลิต พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการอาชีวศึกษา รวบรวมการศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทาสารสนเทศงานวิจัยอาชีวศึกษา ดังนั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ทาโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสถานศึกษาโดย
ใช้กระบวนการวิจัย แบบซิปโมเดล (CIPP Model)
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านกระบวนการวิจัย
5.2 เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการพัฒนาโครงการต่าง ๆ
5.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา ผลิต พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือบุคลากรสถานศึกษาจานวน 123 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถในการนากระบวนการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ/ดาเนินการ/ติดตามประเมินผล/วิจัย/สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูและบุคลากรจัดทาโครงการโดยผ่านกระบวนการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ครูและบุคลากรสามารถนากระบวนการวิจัย ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้
9.3 ประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับการอบรมทาให้เกิดผลสาเร็จขององค์เพิ่มมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมชี้แจงในการดาเนินโครงการ/
ดาเนินงาน
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : จัดเก็บข้อมูลรวบรวมผลการพัฒนา วิเคราะห์สรุปข้อและจัดทา
เอกสารเป็นรูปเล่มรายงานประจาปีการศึกษา
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : ประเมินผลโครงการ
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โครงการที่ P30/58
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงพัฒนาอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อานวยความสะดวก
ต่อการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
1. รองผู้อำนวยกำร 4 ฝ่ำย
2. หัวหน้ำแผนกวิชำ
3. หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ
4. หัวหน้ำงำนพัสดุกลำง
5. หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.8,3.9
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นสถานศึกษา ที่มีพื้นที่จานวนมากและมีอาคารทั้งที่เป็นอาคารสานักงาน
รวมทั้ ง อาคารเรี ย นที่ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านนานจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารบ ารุ ง รั ก ษาให้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสามารถรองรับการใช้งานอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีพื้นที่บริเวณที่ต้องดูแลให้มีความ
สะอาดเรียบร้อยทั้งที่เป็นพื้นที่ส่วนที่ใช้ในการเรียนการสอนและพื้นที่ส่วนที่เป็นบ้านพักสวัสดิการของบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจาเป็นต้องมีการบารุงรักษาให้มีความ
พร้อมอยู่ตลอดเวลา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อบารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
5.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีให้มีความสมบูรณ์สวย
งาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- บารุงรักษาทรัพย์สินของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ให้มีสภาพสมบูรณ์
6.2 เชิงคุณภาพ
- บารุงรักษาทรัพย์สินภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดของวิยาลัยเทคนิคอุดรธานีให้มีสภาพสมบูรณ์
พร้อมใช้งาน
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- วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนีมีครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำงใช้งำนอย่ำงทั่วถึง และมีประสิทธิภำพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ/ดาเนินการตามโครงการ/ติดตามประเมินผลและสรุป
รายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 600,000 บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ/โครงการปรับปรุงพัฒนา
8.1. งบประมาณในการดาเนินโครงการ : ปรับปรุงพัฒนาอาคารสิ่งปลูกสร้าง
หมวดรายจ่าย
รายการ
1. โครงกำรปรับปรุงพัฒนำอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงและ
ปรับภูมิทัศน์วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ใช้

เงินที่ขอใช้
งปม.
รศ.

600,000.-

✓

หมายเหตุ

600,000.-

จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ ครุภัณฑ์การศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,422,620 บาท ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา
8.2. งบประมาณในการดาเนินโครงการ : จัดหาครุภณ
ั ฑ์ด้วย (เงินรายได้สถานศึกษา)
หมวดรายจ่าย
รายการ

จานวน
ครุภัณฑ์

รวมเงิน

เงินที่ขอใช้
งปม.
รศ.

หมวดครุภัณฑ์ (เงินรายได้สถานศึกษา)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1. งำนศูนย์ข้อมูล
ฝ่ายบริหารทรัพย์
1. งำนสำรบรรณ
2. งำนกำรเงิน
3. งำนบัญชี
4. งำนพัสดุกลำง
5. งำนประชำสัมพันธ์
6. งำนทะเบียน

1 รำยกำร

10,000.-

✓

1 รำยกำร
3 รำยกำร
2 รำยกำร
2 รำยกำร
1 รำยกำร
3 รำยกำร

20,000.40,970.39,000.55,000.20,000.91,000.-

✓
✓
✓
✓
✓
✓

หมายเหตุ

หมวดรายจ่าย
รายการ

จานวน
ครุภัณฑ์

รวมเงิน

เงินที่ขอใช้
งปม.
รศ.

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1. งำนสวัสดิกำร
2 รำยกำร
26,500.2. งำนครูที่ปรึกษำ
1 รำยกำร
5,400.3. งำนกิจกรรม
2 รำยกำร
36,000.4. งำนแนะแนว
1 รำยกำร
15,000.ฝ่ายวิชาการ
1. แผนกสำมัญ/หมวดวิทยำศำสตร์
1 รำยกำร
20,000.2. แผนกสำมัญ/หมวดสังคมและพลำนำมัย
1 รำยกำร
20,000.3. แผนกสำมัญ/หมวดคณิตศำสตร์
1 รำยกำร
30,000.4. แผนกช่ำงยนต์
1 รำยกำร
160,000.5. แผนกช่ำงกลโรงงำน
1 รำยกำร
80,000.6. แผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
4 รำยกำร
260,000.7. แผนกเทคนิคอุตสำหกรรม
2 รำยกำร
51,750.8. แผนกช่ำงเทคนิคพื้นฐำน
2 รำยกำร
110,000.9. ห้องปฏิบัติกำรนิวแมติกส์
1 รำยกำร
15,000.10. แผนกช่ำงก่อสร้ำง
2 รำยกำร
197,000.11. งำนวัดผลประเมินผล
1 รำยกำร
10,000.12. งำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
2 รำยกำร
50,000.13. งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
1 รำยกำร
50,000.14. ศูนย์กำรเรียนรู้ (SALC)
1 รำยกำร
10,000.รวม
40 รายการ 1,422,620.9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ได้บารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ให้มีสภาพสมบูรณ์
9.2 ได้ภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดของวิทยาลัยอุดรธานีให้มีสภาพสมบูรณ์สวยงาม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : สารวจข้อมูลนาเสนอเพื่อขออนุมัติ
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : 10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
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หมายเหตุ

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

*ใช้งบ กยศ.
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โครงการที่ P31/58
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (เชื่อมต่อสัญญาณ Internet)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.8
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปหลักสูตร)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทาการย้ายจากอาคาร 6 ชั้น 4 มายังอาคารอาชีวศึกษานานาชาติ ห้อง
203 และ 205 แต่ยังขาดอุปกรณ์สาหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักสาหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นทางแผนกฯจึงขอปรับปรุงห้อง
203และห้อง 205 อาคารเรียนอาชีวศึกษานานาชาติ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โดยปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5.2 เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติการ 203,205
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203,205
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาได้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติจริง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ,ดาเนินการตามโครงการ,ติดตามประเมินผลและสรุป
รายงาน
7.2 ระยะเวลา : ตุลาคม พ.ศ.2557 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้สอยและวัสดุ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนเพิ่มขึ้น
9.2 นักเรียนนักศึกษาได้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ P32/58
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.5,3.8
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปหลักสูตร)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ระบบเครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ภ ายในวิท ยาลั ย เป็น ช่ องทางในการเข้ าถึ ง สารสนเทศบนเครื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ต ที่จะทาให้วิทยาลัยตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาได้เข้าใช้เพื่อจัดการสารสนเทศในด้านต่าง ๆ
ตามลักษณะงานที่จาเป็นให้ทันต่อยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการใช้สารสนเทศมี
ความหลากหลายและเพิ่ ม จ านวนมากขึ้ น ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ภ ายในที่ ดี จ ะให้ ก ารการจั ด การ
สารสนเทศสามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยทั้งจากภายในและภายนอกเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น
นัก เป็ น เวลาผ่ า นมากว่ า สิ บ ปี ที่ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ ด รธานี เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์และได้วางโครงข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่
เมื่อถึงปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในระบบเดิมที่ได้ติดตั้งไว้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ใช้งานของผู้ใช้และเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกที่ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทาให้เกิดปัญหาหลาย
อย่างกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา
การปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในให้มีความสอดคล้องตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จะ
ทาให้การจัดการสารสนเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีเสถียรภาพสูงขึ้น ปลอดภัยและทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความสอดคล้องตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
5.2 เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน
5.3 เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับหน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ระบบป้องกันความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมีเสถียรภาพสูงขึ้นและมีความปลอดภัย
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ,ดาเนินการตามโครงการ,ติดตามประเมินผลและสรุป
รายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความสอดคล้องตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
9.2 ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อเช้าใช้งานได้ตามความต้องการ
9.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีเสถียรภาพสูงและมีความปลอดภัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : แบบสารวจความพึงพอใจต่อการเข้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
10.2 หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ P32.1/58
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบสารสนเทศตา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.5,3.8
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปหลักสูตร)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือที่จะทาให้บุคลากรภายในวิทยาลัยและ
นั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ใช้ เ พื่ อ จั ด การสารสนเทศในด้ า นต่ า ง ๆ ตามลั ก ษณะงานที่ จ าเป็ น ให้ ทั น ต่ อ ยุ ค สมั ย และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการใช้สารสนเทศมีความหลากหลาย และเพิ่มจานวนมากขึ้น
เรื่อย ๆ การจัดการระบบสารสนเทศที่ดีจะทาให้สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยทั้งจากภายในและภายนอกเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ทั้งในด้านการจัดการการ
บริหารและการเรียนการสอน ทั้งมีผู้ใช้งานจานวนมากและมีอุปกรณ์ในการเข้าถึงที่ห ลากหลาย ปัจจุบันแต่ละ
ส่วนงานมีการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างอิสระปราศจากนโยบายและข้อตกลงในการ
ใช้งานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งละเลยเรื่องการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ นโยบายเกี่ยวกับเสถียรภาพ และ
ความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
การอบรมบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบสารสนเทศให้สอดคล้องตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จะทาให้การใช้งานและการจัดการสารสนเทศภายในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมีเสถียรภาพสูงขึ้นปลอดภัยและทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ออบรมบุคลากรสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพใช้ระบบสารสนเทศให้สอดคล้องตาม
พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
5.2 เพื่อกาหนดนโยบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีอย่างมีส่วน
ร่วม
5.3 เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับหน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- จัดบุคลากรสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบสารสนเทศ จานวน 80 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ,ดาเนินการตามโครงการ,ติดตามประเมินผลและสรุป
รายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ใช้งบประมาณจากโครงการที่ 32/58)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น – บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลากรใช้ระบบสารสนเทศได้สอดคล้องตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
9.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีมีเสถียรภาพและมีความปลอดภัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : แบบสารวจความพึงพอใจต่อการเข้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
10.2 หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ P33/58
โครงการจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.1-6.4
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปการเรียนการสอน,สุขภาพชนอาชีวะ)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนา
ความรู้
สร้างความตระหนักสานึกในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสมานฉันท์และสันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน ศาสนา และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข โดย
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีน้าใจ
จากนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา 8 คุณธรรมพื้นฐานข้างต้น สถาบันการศึกษาควรเร่งรัดนาไป
ปลูกฝังคุณธรรมพัฒนา ให้กับเยาวชนของชาติ เพื่อให้เป็นคนดีมีความรู้ และอยู่ดีมีสุขก้าวสู่สังคมคุณธรรมนา
ความรู้ โดยขอความร่วมมือจากสถาบันครอบครัว ชุมชน ศาสนา และสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ดาเนินการ
ประสบความสาเร็จ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จนั้นทุกฝ่ายจะต้องมี
ความตั้งใจ และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังผู้ใหญ่ควรเป็นแบบย่างที่ดีให้แก่เยาวชน พ่อแม่ ต้องดูแลเอาใจใส่ลูก
อย่างใกล้ชิด ครูต้องมีจิตสานึกและจิตวิญญาณของความเป็นครูเพิ่มขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตเป็นคนดีและ
เป็นคนเก่งอย่างมีความสุข
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัยในการทางานและการดาเนินชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
5.3 เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนเกิดทักษะและมีประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว
- ผู้เรียนเห็นคุณค่าองค์ความรู้ต่าง ๆ และสามารถนาความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพมีช่องทางในการสร้างงาน สร้างอาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ,ดาเนินการตามโครงการ,ติดตามประเมินผลและสรุป
รายงาน7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 815,590 บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9.2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตเป็นคนดีและเป็นคนเก่งอย่างมี
ความสุข
9.3 ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในการทางานและการดาเนินชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
- ประเมินผลหลังเสร็จโครงการ
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โครงการที่ P34/58
โครงการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.3
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สาหรับผู้เรียนสายในสายอาชีพ ถือว่าเป็นการศึกษาเฉพาะทาง เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนักศึกษาให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากากรศึกษาดูงานทาให้นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นต่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันได้ และเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกสาขาวิชาได้มองเห็นเส้นทางอาชีพโอกาสของการทางาน
ดังนั้น จึงจัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนได้อย่างมีเป้าหมาย ชัดเจน
มากขึ้น เป็นการกระตุ้นความสนใจ ความใฝ่รู้ จุดประกายความคิดเกิดความมั่นใจในสาขางานที่กาลังศึกษาและ
เป็นประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนนักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตเป็นคนดีและ
เป็นคนเก่งอย่างมีความสุข
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัยในการทางานและการดาเนินชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
5.3 เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนเกิดทักษะและมีประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว
- ผู้เรียนเห็นคุณค่าองค์ความรู้ต่าง ๆ และสามารถนาความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพมีช่องทางในการสร้างงาน สร้างอาชีพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ/ดาเนินการตามโครงการ/ติดตามประเมินผลและรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : 8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 452,900 บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9.2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตเป็นคนดีและเป็นคนเก่งอย่างมี
ความสุข
9.3 ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในการทางานและการดาเนินชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
- ประเมินผลหลังเสร็จโครงการ
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โครงการที่ P35/58
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.2,2.5
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุก
ระดับ)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากการที่ผู้ใช้สินค้ามีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันทางในเวทีการค้าโลกมี
ความรุน แรงเพิ่มมากขึ้น การสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวะ
ดังกล่าวจาเป็นต้องมีกาลังแรงงานในประเทศที่มี คุณภาพและการอาชีวศึกษาเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการผลิต
แรงงานระดับกลางป้อนให้กับระบบเศรษฐกิจ การจัดการอาชีวศึกษาจึงจาเป็นต้องมีการปรับตัวได้ตรงความ
ต้องการของอุตสาหกรรมอย่างทันต่อเหตุการณ์ โดยหลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่นง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้ตรง
กั บ ความต้ อ งการของอุ ต สาหกรรม ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาจึ ง ได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ประกาศนีย บัตรวิช าชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
พุทธศักราช 2546 ให้ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ตรงและรวดเร็ว มียุทธศาสตร์
พัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติงานจริง (Solid Practical) เพื่อให้เกิดความรู้จริงจากการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนงานวิชาชีพจากสภาพการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (On-the-job training) บูรณาการ
การเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการเรียนในสถานประกอบการเข้าด้วยกัน โดยให้สถานศึกษานาผู้เรียนไปศึกษา
ดูงานในสถานประกอบการในการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและในช่วงระยะภาคเรียนที่ 1 ตามการวางแผน
แต่ละสาขาวิชา ซึ่งการศึกษาดูงานตามแนวคิดนี้ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงมากขึ้น เกิด
แนวคิดและความมุ่งมั่นในการที่จะเรียน
ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา ประสบผลสาเร็จตามความ
มุ่งหมาย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงได้จัดทาโครงการนี้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนานักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
5.2 เพื่อปรับรูปแบบและวิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
5.3 เพื่อเพิ่มทักษะและแนวคิดทางช่างให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าใหม่
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- จานวนครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ 40 คน
- จานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 1,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ/ดาเนินการตามโครงการ/ติดตามประเมินผลและสรุป
รายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 106,385 บาท ได้แก่ ค่าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน
9.2 นักเรียนนักศึกษาเห็นความสาคัญและเกิดความภาคภูมิใจในสายงานที่ตนเองเลือก
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : - แจ้งแผนกประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบกาหนดการศึกษาดูงาน
- แบบประเมินความเข้าใจก่อนศึกษาดูงาน
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : สังเกตความสนใจของนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาดูงาน
- แบบสอบถามประเมินผล
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : - สรุปรายงานการศึกษาดูงานของแต่ละแผนกและสาขาวิชา
- จัดทาหนังสือขอบคุณสถานประกอบการ
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โครงการที่ P36/58
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
1. รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3. หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4. หัวหน้างานทะเบียน
5. หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6. หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา
7. หัวหน้างานพัสดุ
8. หัวหน้างานอาคารสถานที่
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.7/มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (สุภาพชนคนอาชีวะ)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในแต่ละปีการศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นจานวนมาก นักเรียน
นักศึกษาดังกล่ าวจะมาจากสถานศึกษาต่าง ๆ กันจึงทาให้ เกิดความแตกต่างกันในด้านประสบการณ์พื้ น
ฐานความรู้ ความสามารถในการช่วยตนเอง และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อนึ่งเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้ปกครองกับทางวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมและแก้ปัญหาดังกล่าว วิทยาลัยฯ
จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รับความรู้ และความเข้าใจในหลักสูตรสาขาวิชาที่ตนเองจะ
ศึกษา
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รู้และเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับ ครู-อาจารย์ นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ดี
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตนของ
ทางวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการและติดตามผลพร้อมสรุป
รายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่ ค่าวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดี
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
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โครงการที่ P37/58
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาใหม่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
1. รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา
2. หัวหน้างานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
3. หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4. หัวหน้างานทะเบียน
5. หัวหน้างานงานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา
6. หัวหน้าแผนก
7. หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.7/มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (สุภาพชนคนอาชีวะ)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยฯ ได้กาหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม พบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เพื่อสร้างกลไกลความร่วมมืออันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การจัดการศึกษาอย่างยิ่ง โดนเฉพาะการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา การพัฒนา
พฤติกรรม ตลอดจนการวางตัวในสังคมต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัยฯ ในการร่วมมือในการเรียนการสอน
บรรลุเป้าหมาย
5.2 เพื่อให้ผู้ปกครองความเข้าใจในหลักสูตรสาขาวิชาที่วิทยาลัยฯ เปิดสอน
5.3 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้ และเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนนักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตนของทาง
วิทยาลัยฯ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการและติดตามผลพร้อมสรุป
รายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 -15 พฤษภาคม พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท ได้แก่ ค่าวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ให้การดูและและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาได้ทั่งถึง
9.2 สานความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองให้เข้าถึงกันมากขึ้น
9.3 ผู้ปกครองสามารถประสานงานกับครูที่ปรึกษาได้โดยตรง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม/แบบสังเกต
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โครงการที่ P38/58
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.7
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (สุภาพชนคนอาชีวะ)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษา ที่จะสาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. นั้น นอกจากจะมีความรู้ในวิชาชีพ
แล้ว ยังจะต้องมีความรู้และข้อมูลในด้านวิธีการดาเนินชีวิตเมื่อจบการศึกษาไปแล้วนั้น ควรปฏิบัติตัวให้ตั้งอยู่
ในความมีเหตุผล และความไม่ประมาท การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก้ตัวตลอดจนใช้ความรู้ ความสามารถในการ
ดาเนินชีวิตให้สามารถดารงชีวิตพ้นจากวิกฤตต่าง ๆ ด้วยความพอประมาณ การศึกษาต่อ และการก้าวสู่โลก
ของอาชีพหรื อการทางาน เช่น การหางาน การรับสมัครงาน และการปรับปรุงตนเองให้ สอดคล้องกับ
วิชาชีพที่เรียน การปัจฉิมนิเทศจึงเป็นวิธีการให้ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวเบื้องต้นที่ จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ การทางาน และการปรับตัวเข้ากับงานอาชีพได้ต่อไป จึงมีความจาเป็นต้องจัดการ
ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจวิธีการในการสมัคร และการคัดเลือกเข้าทางานในสถาน
ประกอบการต่อไป
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้ต่อไป
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถดาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล และความไม่ประมาท
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่จะสาเร็จการศึกษาทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาและศึกษาต่อและใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ,ดาเนินการตามโครงการและติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,400 บาท ได้แก่ ค่าตอบแทน,วัสดุโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน/นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ
9.2 นักเรียน/นักศึกษาได้รับข้อมูลจากสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการสมัครงาน
ความต้องการของตลาดแรงงานอย่างถูกต้อง
9.3 นักเรียน/นักศึกษา รู้หลักเกณฑ์ในการเขียนใบสมัครงาน การสัมภาษณ์ จากสถานประกอบการ
โดยตรง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการที่ P39/58
โครงการจัดหางาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.7
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพิ่มปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านจัดหางานให้กับนักเรียนนักศึกษา
ให้บริการความรู้และพัฒนาทักษะในการดาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล ไม่ประมาท การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ตนเอง
ตลอดจนใช้ความรู้ ความสามารถในการดาเนินชีวิตให้พ้นจาวกฤตต่าง ๆ ด้วยความพอประมาณ พัฒนาและ
เตรี ย มความพร้ อ มแก่ผู้ ส าเร็ จ การศึ กษา ให้ มีคุ ณภาพตรงตามความต้ องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงานสามารถศึกษาต่อและก้าวสู่โลกของอาชีพได้ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวก
ในการหางานการรั บ สมั ค รพนั ก งานของสถานประกอบการ เพื่ อ น าสู่ ก ารมี ง านท าและท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหางานให้กับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
5.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของสถาบัน
5.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ให้บริการแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.และระดับ ปวส.ทั้งหมด
- มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการประมาณ 50 หน่วยงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้สาเร็จการศึกษาและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริการจัดหางาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่ ค่าวัสดุโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทา ตรงสายวิชาชีพที่เรียนมาและมีรายได้ที่ดี
9.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : แบบสารวจความต้องการ
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : การควบคุม ดูแล แบบสอบถาม
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : แบบสรุปโครงการ
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โครงการที่ P40/58
โครงการแนะแนวศึกษาต่อ และเทคนิคปริทรรศน์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.7
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพิ่มปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การแนะแนวศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษานั้น จาเป็นอย่างยิ่งจะต้องให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจเลือกศึกษาและ
เลือกอาชีพด้ว ยตนเองอย่างถูกต้อง ตรงตามความสนใจและความถนัดของตนเอง เพื่อชี้แนะแนวทางด้าน
การศึกษาด้านอาชีพและเพื่อประชาสั มพันธ์การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้ชุมช นได้ แนะนา
นักศึกษาให้ดาเนินชีวิตด้วยความมีเหตุผลและความไม่ประมาท การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแต่ตัวตลอดจนใช้ความรู้
ความสามารถให้พ้นจากวิกฤตต่าง ๆ ด้วยความพอประมาณ การศึกษาต่อ และการก้าวสู่ดลของอาชีพ จึงได้
จัดทาโครงการนี้ขึ้นโดยมีกิจกรรมสาคัญดังนี้
1. จัดกิจกรร open House เปิดวิทยาลัยฯ และเปิดแผนกวิชาให้นักเรียน นักศึกษา ครู -อาจารย์และ
ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม
2. จัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาของแต่ละแผนกวิชาทั้งในและนอกสถานที่
3. จัดประชุมผู้บริหาร ครูแนะแนวฯ นักเรียนและผู้ปกครองผู้สนใจ โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งใน
จังหวัด
4. จัดครู นักศึกษา ออกแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่เป็นเป้าหมาย
5. วัตถุประสงค์
5.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
5.2 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ แก่ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร ครู อาจารย์แนะแนวในระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 จังหวัดอุดรธานี
จานวน 250 โรงเรียน เป็นผู้เข้าร่วมประชุม 500 คน
- นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 250 โรงเรียน
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6.2 เชิงคุณภาพ
- ได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจการเรียนการสอนและเกียรติประวัติของวิทยาลัยฯ
- นักเรียนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท ได้แก่ ค่าวัสดุโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมการเรียนการสอนในแผนกวิชาเป็นจานวนมาก
9.2 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานเพิ่มมากขึ้น
9.3 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีได้เป็นที่รู้จักของโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : แบบสารวจความต้องการ
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : แบบสังเกต
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : แบบสอบถาม
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โครงการที่ P41/58
โครงการทุนการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนะอาชีพและการจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนาฯ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.7
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพิ่มปริมาณผู้เรียน (ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพนั้น นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ด้านวิชาการแล้ว คุณธรรม จริยธรรม
เป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง สถานศึกษาจึงต้องส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง แต่เนื่องจากนักศึกษาบางรายมีสถานะทางการเงินของครอบครัวไม่มั่นคง บางรายมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาทางการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือและลดปัญหาทาง
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาดังกล่าว งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจึงได้จัด
โครงการทุนการศึกษาขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทีประสบปัญหาด้านการเงินให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างมีกาลังใจ
5.2 ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาด้านการเงินเป็นการรีบด่วนหรือชั่วคราวใน
รูปแบบของเงินทุนฉุกเฉิน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- สามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนได้อย่างน้อย 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาที่ได้รับการช่วยเหลือศักยภาพในการเรียนเพิ่มมากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการและสรุปผลการดาเนินงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่ ทุนการศึกษา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงินตามจานวนที่จัดหาทุนได้
9.2 สามารถช่วยลดปัญหาของนักศึกษาด้านพฤติกรรม ด้านการเรียนและปัญหาการออกเนื่องจากการ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : แบบสารวจผู้ต้องการรับทุนการศึกษา
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : การสัมภาษณ์
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : แบบสรุปโครงการ
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โครงการที่ P42/58
โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.2,1.8,1.9
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพิ่มปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในทุกปีการศึกษา มีผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่
สูงขึ้น และประกอบอาชีพต่าง ๆ ในสถานประกอบการ ผู้สาเร็จการศึกษาเปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้
เห็นถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลว ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษานั้น ๆ การติดตามผลผู้สาเร็จ
การศึกษาจึงเป็นวิธีการที่จะทาให้ได้ข้อมูล เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนเป็น
การให้ความช่วยเหลือผู้สาเร็จการศึกษา และข้อมูลดังกล่าวยังสามารถเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของการศึกษาได้
อีกด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจะได้ทราบข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
5.2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่น
5.3 เพื่อจัดทาทาเนียบรุ่นของนักศึกษา
5.4 เพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือและนามา
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาต่อไป
5.5 เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดการการเรียนการสอนและอื่น ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาได้อย่างน้อย 90%
6.2 เชิงคุณภาพ
- สามารถติดตามผลข้อมูลโดยละเอียดผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้อมูลนั้นมาใช้งานในเรื่องต่าง ๆ
ที่จาเป็นได้
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการและสรุปผลการดาเนินงาน
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่ ค่าวัสดุตามโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ได้ทราบถึงข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
9.2 ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
9.3 ได้ทาเนียบผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น
9.4 ได้ช่วยเหลือนักศึกษาที่ว่างานได้ทันท่วงที
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : การสารวจข้อมูลจาก ศธ.02
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : แบบสอบถาม
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : สถิติการติดตามผล

142
โครงการที่ P43/58
โครงการบริการให้คาปรึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.6,3.7
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพิ่มปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียนนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นประชากรกลุ่มวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลายที่ยัง
ต้องการมีที่พึงทางใจ ผู้ให้คาปรึกษาจึงมีบทบาทสาคัญที่จะให้คาปรึกษาหารือด้านต่าง ๆ ทั้งพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งให้รูปแบบที่ดีงาม แนะแนวการปฏิบัติตัวเพื่อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างปกติสุข งานแนะแนวจึงได้จัดให้มีการบริการความรู้ด้านต่าง ๆ ในหลายรูปแบบรวมถึงการบริการให้
คาปรึกษาเป็นรายบุคคลด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่ ให้คาปรึกษา เพื่อพัฒนาการทางการ การปรับอารมณ์ การปรับตัวในสังคม และทางด้าน
การศึกษา
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีที่พึงทางใจ สามารถบอกเล่าระบายความรู้สึกคับข้องใจในปัญหาต่าง
ๆ ได้และเป็นแนวทางให้นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง
5.3 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้นระหว่างที่นักเรียน นักศึกษากาลังศึกษาอยู่ด้วย
ในสถาบัน
5.4 เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงที
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาได้ครบทุกคนและให้บริการความรู้ด้านต่าง ๆ ในรูปแบบของป้าย
นิเทศ
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนนักศึกษาตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการและสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : ห้องแนะแนววิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท ได้แก่ 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษามาใช้บริการปรึกษา
9.2 ได้ทราบปัญหาของนักเรียนนักศึกษา เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
9.3 ลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
- สรุปและรายงานผล
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โครงการที่ P44/58
โครงการส่งเสริมการมีงานทา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.8,1.9
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับศักยภาพสถานศึกษา (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านจัดหางานให้กับนักเรียน นักศึกษา
ให้บริการความรู้และการพัฒนาทักษะในการดาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล พัฒนาและเตรียมความพร้อมแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประอบการและตลาดแรงงาน ให้ความช่ วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการหางาน การรับสมัครพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อนาสู่การมีงานทาและ
ท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา งานแนะแนวอาชี พ และการจั ด หางานได้ เ ล็ ง เห็ น
ความสาคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อการมีงานทา จึงได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์พั ฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดอุดรธานี เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้เรียนที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา อันจะนาไปสู่การ
กาหนดมาตรฐานระดับฝีมือช่างและส่งผลต่อการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาต่อไป และในการเตรียมการ
เพื่อให้ ความสะดวกกับ สถานประอบการในการจัดหางาน นักศึกษาจาเป็นต้อ งเห็ นความส าคัญในการใช้
โปรแกรม V-cop ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและต้องใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานแนะแนวจึงได้ประสานงา
นากับงานศูนย์ข้อมูลในการอบรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้สาเร็จการศึกษา
5.2 เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ คือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
5.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
อุดรธานี
5.4 เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ให้บริการแก่ผู้สนใจและกาลังจะสาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.และ ปวส. ทั้งหมด
- มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทดสอบมาตรฐาน รุ่นละ 40 คน
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ V-cop แก่ผู้สาเร็จการศึกษาทุกแผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้ารับการทดสอบได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือช่าง
- สถานศึกษากับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี มีการสร้างความร่วมมือ เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา
- ผู้สาเร็จการศึกษาใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการและสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ :
1. งานแนะแนวฯวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
3. ห้องโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ได้แก่ ค่าวัสดุตามโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทา ตรงสายและรายได้ดี
9.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการมี
งานทาของผู้สาเร็จการศึกษา
9.3 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี และวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : แบบสารวจความต้องการ
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : การควบคุม ดูแล แบบสอบถาม
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : แบบสรุปโครงการ
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โครงการที่ P45/58
โครงการทาโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และแนะแนวการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1,2.2
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพิ่มปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในแต่ละปีการศึกษา สถานศึกษาต้องมีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งในระดับ ปวช.และปวส.เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมวิทยาลัยฯตลอดจนผลงานและเกียรติประวัติของวิ ทยาลัย
ให้ แก่บุ คคลภายนอกได้ทราบ รวมไปถึงระบบการเรียนการสอน หลั กสู ตร กิจกรร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกั บ
วิทยาลัยฯให้กับบุคคลภายนอกได้ทราบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงได้จัดโครงการจัดทาแผ่นพับ
และโปสเตอร์วิทยาลัยฯขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติและกิจกรรมของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของ
บุคคลภายนอก
5.2 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ
5.3 เพื่อให้มีเอกสารและป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและพร้อมสาหรับการแนะนาสถานศึกษาและ
การแนะแนวการศึกษาประจาปีการศึกษา 2558
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- จัดทาเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัย จานวน 3,000 แผ่น
- จัดทาแผ่นพับแผนกวิชาทุกแผนกวิชา
- จัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯและแผนกวิชาทุกแผนกวิชาพร้อมที่ติดตั้ง/ขาตั้ง
โปสเตอร์
6.2 เชิงคุณภาพ
- ได้เอกสารการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการและสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท ได้แก่ ค่าวัสดุโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนนักศึกษามีความสามารถการศึกษาวิชาชีพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะและจิตพิสัยตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : แบบสารวจ
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : แบบสารวจ
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : แบบสอบถาม
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โครงการที่ P46/58
โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.6,3.7
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพิ่มปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นสถานศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในด้าน
วิชาชีพ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนักเรียนนักศึกษาเป็นจานวนมาก และส่วนมากมี
นักศึกษาจากหลายพื้นที่หรือแม้แต่ต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาใน วิทยาลัยฯ วิทยาลัยควรมีการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนนักศึกษา ให้ถูกวิธี โดยเสริมสร้างทักษะชีวิต และให้คาปรึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลช่วยเหลือ
และสงเคราะห์นักเรียนที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหาหรือครอบครัวที่ด้อยโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับนักเรียนใน
วัยเรียนในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะทางสังคมปัญหายาเสพติด รวมถึงเป็นการ
พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องนั้น
งานครู ที่ป รึกษา ฝ่ ายพัฒ นากิจ การนักเรียนนักศึกษา จึงขออนุมัติจัดทาโครงการตรวจเยี่ยมบ้าน
นักศึกษาและสารวจหอพัก ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการดูแลนักเรียนนักศึกษาระหว่างสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองให้ไปในแนวทางเดียวกัน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านครอบครัว ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูที่ปรึกษา
5.2 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้ทราบสภาพปัญหาความเป็นจริงของนักศึกษา และสามารถแก้ไขปัญหาได้
ถูกต้อง
5.3 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาให้ดีขึ้น
5.4 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด และอบายมุข ในนักเรียนนักศึกษา
5.5 เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่าหอพัก และเฝ้าระวังเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จานวน 3,000 คน ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูที่ปรึกษาได้ทราบสภาพปัญหาที่เป็นจริงและสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการและสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณจากโครงการ งบ โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท ได้แก่ ค่าใช้สอยและวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนที่มีปัญหาด้านครอบครัว ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูที่ปรึกษา
9.2 ครูที่ปรึกษาได้ทราบสภาพปัญหาความเป็นจริงของนักศึกษาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
9.3 ครูและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้นการจัดการศึกษาให้นักศึกษาได้ดีขึ้น
9.4 เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขในนักเรียนนักศึกษา
9.5 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่าหอพักและเฝ้าระวังเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : ประชุมคณะกรรมการในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : สังเกตพฤติกรรมและจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : สารวจจากแบบสอบถาม
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โครงการที่ P47/58
โครงการเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา ภายในสถานศึกษา
(รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย,การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษาและการป้องกันสารเสพติด)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานปกครอง/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.6/มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : - ยกระดับคุณภาคผู้เรียน(สุภาพชนคนอาชีวะ)
- เพิ่มปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบัน บริษัท หน่วยงาน ห้างร้าน ทั้ งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต้องการกาลังคนโดยเฉพาะ
แรงงาน ช่างเทคนิคในแขนงต่าง ๆ เป็นจานวนมาก และช่างเทคนิคก็ควรที่จะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่ง
เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ สถานประกอบการ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งทีสถาบันการศึกษา สถานศึกษา
ซึ่งมีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติจะต้องมีการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้ กับ นั กเรี ย นนั กศึกษาไม่ว่ าจะเป็นการแต่งกายให้ ถูกระเบีย บ การสวมใส่ เครื่องแบบให้ มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในโอกาสต่าง การคานึงถึงความปลอดภัยในด้านการใช้ยวดยานพาหนะ และสิ่ง
สาคัญคือการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด ซึ่งเป็นสิ่งร้ายแรงที่จะนาไปสู่ความสูญเสียในด้านต่าง ๆ จน
นักเรียนนักศึกษาเป็น ผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่ยอมรับ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานา ทาให้
ประเทศชาติเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปตามหลักการและเหตุผลงาน
ปกครอง จึงได้จัดทาโครงการนี้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย,การ
แต่งกายของนักเรียน นักศึกษา และการป้องกันสารเสพติดภายในวิทยาลัย
5.2 เพื่อผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครู อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานทุกคน
- นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. ทุกคน
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6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่สาเร็จการศึกษาเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการและสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,000 บาท ได้แก่ ค่าวัสดุโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีที่สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.และ ปวส เป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
9.2 นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตสานักที่ดีและตอบสนองในด้านการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่
ยานพาหนะการแต่งกายและการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : จัดทาแบบสารวจ พร้อมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการเก็บรายงานข้อมูล
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปรายงานการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ P48/58
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสารเสพติด การทะเลาะวิวาท
และเพศศึกษาภายในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานปกครอง/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.6/มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : - ยกระดับคุณภาคผู้เรียน(สุภาพชนคนอาชีวะ)
- เพิ่มปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของสารเสพติด การทะเลาะวิวาท และสุขภาวะทางเพศของกลุ่ม
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในปัจจุบันมีความรุนแรงและเกิ ดขึ้นมากในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษาเนื่องจาก
เยาวชนกลุ่มนี้อยู่ในช่วงวัยที่ต้องการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่แต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชักนาให้ก่อเดปัญหาทั้งภายใน
ครอบครัว ชมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านดังกล่าว งานปกครองฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษาจึ งได้จัดทาโครงการส่งเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสารเสพติด การ
ทะเลาะวิวาท และเพศศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพิษ
ภัย อันตรายของสารเสพติดการก่อเหตุทะเลาะวิวาท และเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ การตั้งท้องก่อนวัยอันควร
ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับชั้น ปวช.และปวส.เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปตามหลักการและเหตุผล
งานปกครองจึงได้จัดทาโครงกานี้
5. วัตถุประสงค์
5.1เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสารเสพติด การทะเลาะวิวาท และ
เพศศึกษาภายในสถานศึกษาในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับชั้น ปวช.และ ปวส.
5.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพิษภัย อันตรายของสารเสพติด การก่อเหตุทะเลาะวิวาท
และเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ การตั้งท้องก่อนวันอันควร
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครู อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานทุกคน
- นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. ทุกคน
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6.2 เชิงคุณภาพ
- เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงด้านสารเสพติดการทะเลาะวิวาทและเพศศึกษาภายใน
สถานศึกษาในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทั้งระดับชั้น ปวช.และ ปวส.
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการและสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่ ค่าวัสดุโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีทักษะชีวิต เกิดความเข้าใจในเรื่องพิษภัย อันตรายของสารเสพติดการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท และเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ การตั้งท้องก่อนวันอันควร และปฏิบัติตนในฐานะนักเรียน
นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
9.2 เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสารเสพติด การทะเลาะวิวาท และเพศศึกษาภายใน
สถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : จัดทาแบบสารวจ พร้อมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการเก็บรายงานข้อมูล
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปรายงานการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ P49/58
โครงการวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2558
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ หมวดวิทยาศาสตร์/ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : - ยกระดับคุณภาคผู้เรียน(ปฏิรูปการเรียนการสอน)
- เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ(พัฒนาระบบบริหารจัดการ)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย สอศ.ได้กาหนดให้มีการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ ในระดับ ปวช.และ ปวส.ขึ้นทุกปี ทั้ง
ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ระดับภาค และในระดับชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ผู้เรียนให้รู้จักการวิจัยและค้นคว้านวัตกรรมใหม่ โดยบูรณาการการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒ นาทัก ษะผู้ เรี ย นให้ เ กิดกระบวนการคิดเป็ น ทาเป็น แก้ ปัญหาเป็นและกล้ าแสดงออกตัดสิ นใจในการ
ปฏิบัติงาน ฝึกให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารสร้ า งสรรค์ ผ ลงานทางวิ ท ยาศาสตร์ น าไปใ ช้ ป ระยุ ก ต์ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ
ชีวิตประจาวัน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาความคิดเป็น ทาเป็น และการแก้ปัญหาเป็นในรูปกิจกรรม
กลุ่ม
5.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
5.3 เพื่อคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วมการประกวดในระดับ
ภาคฯต่อไป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ได้ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในนามของสถานศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนได้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ที่มีอยู่ใช้สร้างสรรค์ผลงานและเทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการและสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท ได้แก่ ค่าวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาหันมาสนใจ ค้นคว้าความรู้จากการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนา
ประเทศ
9.3 ได้โครงงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นตัวแทนระดับ อศจ. เข้าไปร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ใน
ระดับต่าง ๆ ต่อไป
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : จัดทาแบบสารวจพร้อมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการเก็บรายงาน
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปรายงานการดาเนินโครงการ
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โครงการที่ P50/58
โครงการหุ่นยนต์ Robocop Rescue Robot
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกช่างไฟฟ้า/ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
√ โครงการภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : - ยกระดับคุณภาคผู้เรียน(ปฏิรูปการเรียนการสอน)
- เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ(พัฒนาระบบบริหารจัดการ)
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในปัจจุบัน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลังได้จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร ปวช.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.หลายสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาการติดตั้งไฟฟ้า ,สาขาวิชาเครื่องกลไฟฟ้า
,และสาขาวิชาการทาความเย็นและปรับอากาศ เป็นต้น ซึ่งในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่ อให้เกิดความรู้และทักษะที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง ฉะนั้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงที่
ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบัน จะได้ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายในสภาพการทางานจริง แต่เนื่องจากแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้าทาสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ Robocup Rescue Robot เพื่อเข้าแข่งขันในปีการศึกษา 2558 นั้นต้อง
จัดทาหุ่นยนต์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จัดทาหุ่นยนต์ Robocup Rescue Robot
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ Robocup Rescue Robot บรรลุจุดประสงค์และส่งเสริม
การเรียนรู้ของหลักสูตร แผนกวิชาช่างไฟฟ้า จึงได้จัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ Robocup Rescue
Robot ทั้นนี้ เพื่อให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้าได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ครั้งแรก เพิ่มกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ Robocup Rescue Robot ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
5.2 เพื่อเป็นโครงการส่งเสริมทักษะการทางนจริง ให้มีประสบการณ์ในการทางานจริง
5.3 เพื่อเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาเยาวชนที่จะใช้เป็นกาลังและพัฒนาประเทศชาติต่อไป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- หุ่นยนต์ Robocup Rescue Robot
6.2 เชิงคุณภาพ
- สิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้กับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีและเพิ่มสมรรถนะและพัฒนานักเรียนนักศึกษา
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน , ดาเนินการตามโครงการและสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบดาเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 90,000 บาท ได้แก่ ค่าวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ส่งเสริมทักษะการทางานจริง ให้มีประสบการณ์ในการทางานจริง
9.2 สร้างสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ Robocup Rescue Robot ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
9.3 เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศเป็นครั้งแรก
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ก่อนดาเนินโครงการ : การวางแผนงานเพื่อดาเนินงานา
10.2 ระหว่างดาเนินโครงการ : ดาเนินงานตามแผนงาน
10.3 หลังสิ้นสุดโครงการ : ผลการปฏิบัติงานและผลตอบรับที่สะท้อนจากชุกชน
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ปฏิทินการปฏิบัตริ าชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จา่ ยเงิน
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
หน่วย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชือ่ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

รวมทั้งสิน้ เป็นเงินงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้
130,868,765.28

1 งานตามภาระงานประจา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58

รวมเป็นเงิน
130,868,765.28

66,052,369.00

66,052,369.00

1.1 งบดาเนินงาน

30,364,000.00

30,364,000.00

1.2 งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์

15,087,620.00

15,087,620.00

2,487,620.00

2,487,620.00

12,600,000.00

12,600,000.00

4,258,175.00

4,258,175.00

- ค่าสิง่ ก่อสร้าง
2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา
1. งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
P1 1.1 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ V-Net

งานวัดผล

15,000.00

15,000.00

P2 1.2 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

งานวัดผล

7,000.00

7,000.00

P3 1.3 โครงจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ

งานวัดผล

5,000.00

5,000.00

P4 1.4 โครงการสอบกลางภาคและปลายภาค

งานวัดผล

35,000.00

35,000.00

P5 1.5 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ฝ่ายวิชาการ

25,000.00

25,000.00

P6 1.6 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมืแรงงานแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2558

งานวัดผล

15,000.00

15,000.00

P7 1.7 โครงการสัมมนานักศึกษากลับจากฝึกงาน

งานทวิภาคี

15,000.00

15,000.00

P8 1.8 โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

งานทวิภาคี

20,000.00

20,000.00

P9 1.9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจาปีการศึกษา 2558

งานทวิภาคี

5,000.00

5,000.00

P10 1.10 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพผูเ้ รียน

งานทวิภาคี

5,000.00

5,000.00

P11 1.11 โครงการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในสถานประกอบการ

งานทวิภาคี

5,000.00

5,000.00

P12 1.12 โครงการนิเทศแผนการเรียน

งานหลักสูตรฯ

3,000.00

3,000.00

P13 1.13 โครงการประเมินความพึงพอใจการสอนของครู

งานหลักสูตรฯ

3,000.00

3,000.00

P14 1.14 โครงการนิเทศการสอน

งานหลักสูตรฯ

3,000.00

3,000.00

P15 1.15 โครงการนิเทศแผนการสอนครู

งานหลักสูตรฯ

3,000.00

3,000.00

P16 1.16 โครงการจัดทาแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการ ประจาปีการศึกษา 2558

งานหลักสูตรฯ

25,000.00

25,000.00

Jin
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

P17 1.17 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับสถาน
ประกอบการ
P18 1.18
โครงการทดลองใช้และประเมินผลการใช้หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558

ชือ่ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

งบประมาณ
ที่ใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58

รวมเป็นเงิน

งานหลักสูตรฯ

25,000.00

25,000.00

งานหลักสูตรฯ

5,000.00

5,000.00

P19 1.19 โครงการเชิดชูเกียรติ

งานประชาสัมพันธ์

90,000.00

90,000.00

P20 1.20 โครงการจัดทาหนังสือวารสารและหนังสืออนุสรณ์ประจาปี

งานประชาสัมพันธ์

260,000.00

260,000.00

P21 1.21 โครงการรับใบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

งานทะเบียน

*

*

2. งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร
P22 2.1 โครงการผลิตและพัฒนาสือ่ การเรียนรู้ ICT เพื่อบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
P23 2.2 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคดิจติ อล

งานสือ่ การเรียนฯ

30,000.00

30,000.00

งานสือ่ การเรียนฯ

30,000.00

30,000.00

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

400,000.00

400,000.00

งานบุคลากร

100,000.00

100,000.00

P26 2.5 โครงการประชุมสัมมนานาวทางการจัดระบบและกลไกลในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
P27 ตามมาตรฐาน
2.5.1 โครงการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพ

120,000.00

120,000.00

P28 2.6 โครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกาอาชีวศึกษา RMS2012

งานศูนย์ข้อมูล

77,900.00

77,900.00

P29 2.7 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจยั แบบซิปโมเดล

งานวิจยั พัฒฯ

50,000.00

50,000.00

600,000.00

600,000.00

80,000.00

80,000.00

500,000.00

500,000.00

P24 2.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในระบบการทางานปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ
* 2.3.1 โครงการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิน่ ภาคกลาง (แผนกสามัญ)
P25 2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3. งานพัฒนาอาคารสถานที่
P30 3.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ และปรับปรุงพัฒนาอาคารสิง่ ปลูกสร้างที่อานวยความสะดวกต่อการบริหารงาน
งานอาคารสถานที่
และการจัดการเรียนการสอน
P31 3.2 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203,205 (เชือ่ มต่อสัญญาณ Internet)
แผนกสารสนเทศ
P32 3.3 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. 2550
งานศูนย์ข้อมูล
* 3.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบสารสนเทศ ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

งานศูนย์ข้อมูล

-

4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
4.1 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
P33 4.1.1 โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ประจาปีงบประมาณ 2558

งานกิจกรรม

815,590.00

815,590.00

P34 4.1.2 โครงการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558

งานกิจกรรม

452,900.00

452,900.00

P35 4.1.2 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2558

งานทวิภาคี

106,385.00

106,385.00
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชือ่ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

งบประมาณ
ที่ใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58

รวมเป็นเงิน

4.2 งานแนะแนว
P36 4.2.1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558

งานแนะแนว

30,000.00

30,000.00

P37 4.2.2 โครงการประชุมผูป้ กครองนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558

งานแนะแนว

40,000.00

40,000.00

P38 4.2.3 โครงการปัจฉิมนิเทศผูส้ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557

งานแนะแนว

15,400.00

15,400.00

P39 4.2.4 โครงการจัดหางาน

งานแนะแนว

5,000.00

5,000.00

P40 4.2.5 โครงการแนวแนวศึกษาต่อและเทคนิคปริทรรศน์

งานแนะแนว

40,000.00

40,000.00

P41 4.2.6 โครงการทุนการศึกษา

งานแนะแนว

5,000.00

5,000.00

P42 4.2.7 โครงการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา

งานแนะแนว

10,000.00

P43 4.2.8 โครการบริหารให้คาปรึกษา

งานแนะแนว

-

P44 4.2.9 โครงการส่งเสริมการมีงานทา

งานแนะแนว

15,000.00

10,000.00
15,000.00

* 4.2.9.1 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

-

-

* 4.2.9.2 การอบรม การใช้ V-Cop แก่ผสู้ าเร็จการศึกษา

-

-

P45 4.2.10 โครงการจัดทาโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัยฯ

งานแนะแนว

20,000.00

20,000.00

5.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์
P46 5.1 โครงการตรวจเยีย่ มบ้านนักศึกษา *

งานครูที่ปรึกษา

*

*

P47 5.2 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษาภายในสถานศึกษา

งานปกครอง

6,000.00

6,000.00

P48 5.3 โครงการเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันเพื่อป้องกันและลดความเสีย่ งด้านสารเสพติด การทะเลาะวิวาทยและ
เพศศึกษาภายในสถานศึกษา
แผนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

งานปกครอง

10,000.00

10,000.00

หมวดวิทยาศาสตร์

40,000.00

40,000.00

P49 - โครงการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
P50 - โครงการหุ่นยนต์ Robocop Rescue Robot
3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ
3.1 โครงการอาชีวะสร้างผูป้ ระกอบการใหม่แบบครบวงจร
3.2 โครงการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา

แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง

90,000.00

90,000.00

5,210,150.00

5,210,150.00

132,000.00

132,000.00

31,000.00

31,000.00

1,080,000.00

1,080,000.00

3.4 โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน

116,250.00

116,250.00

3.5 โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

3,127,000.00

3,127,000.00

3.3 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

3.6 โครงการปฏิรูปหลักสูตรสือ่ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

11,500.00

11,500.00

Jin
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
3.7 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
3.8 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
3.9 โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
3.10 โครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพระยะสัน้
3.11 โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องฯ
3.12 โครงการความร่วมมือผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาฯ

ชือ่ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

งบประมาณ
ที่ใช้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58

รวมเป็นเงิน

160,000.00

160,000.00

56,500.00

56,500.00

200,000.00

200,000.00

75,900.00

75,900.00

160,000.00

160,000.00

60,000.00

60,000.00

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)
4.1 โครงการ ....................................................
4.2 โครงการ ....................................................
5 งบอุดหนุน
5.1 อุดหนุนสิง่ ประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์
5.2 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

8,221,882.00

8,221,882.00

240,000.00

240,000.00

45,000.00

45,000.00

5.3 อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
5.3.1 ค่าหนังสือเรียนฟรี

4,529,000.00

4,529,000.00

5.3.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,230,200.00

2,230,200.00

927,682.00

927,682.00

5.4 อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน

100,000.00

100,000.00

5.5 ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

150,000.00

150,000.00

5.3.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน

6 สารองจ่าย
- รายได้สถานศึกษา

1,674,569.28
1,674,569.28

1,674,569.28
1,674,569.28

Jin

