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ก. ค ำชี้แจง

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  เป็นนโยบายเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ซ่ึงทุกสถานศึกษา ในสังกัดทุกแห่ง ต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี    เพือ่เป็นเคร่ืองมือ

ส าคัญในการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย   ทัง้ยังเป็นเคร่ืองมือ

ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน/ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดว่า    ได้ด าเนินงาน

ตามแผนและมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตรงตามแผนและถูกต้องตามระเบียบราชการหรือไม่ด้วย

ดังนั้น ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา    จึงได้จัดท าคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี ส าหรับสถานศึกษาสังกัด สอศ. เพือ่ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดท าแผนปฏิบัติราชการเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบราชการ

ข. องค์ประกอบของเอกสำรแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี

1 ปก

2 ค ำน ำ

3 สำรบัญ

4 ส่วนที ่1 บทน ำ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ ของ สอศ. 

1.2 ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ สอศ. 

1.3  อื่น ๆ  เช่น ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ของรัฐบาล กระทรวง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  จุดเน้นส าคัญ เป็นต้น

5 ส่วนที ่2 ขอ้มลูพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ

2.1 ปรัชญา/วิสัยทัศน/์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

ค ำชี้แจง และแนวปฏิบัติ
กำรจัดท ำแผนปฏิบตัริำชกำรประจ ำป ี

ส ำหรับสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ (สอศ.)
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6 ส่วนที ่3 แผนปฏิบัตริำชกำรและแผนใชจ้่ำยเงินงบประมำณ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีทีผ่่านมา (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/การด าเนินงานตามโครงการ

7 ส่วนที ่4 ภำคผนวก

4.1 สรุปรายการงบลงทุนทีต้่องจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

4.2 แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุน ด้วยเงินงบประมาณประจ าปี

4.3 แผนและมาตรการ ประหยัดค่าสาธารณูปโภคประจ าปี

4.4 อื่น ๆ เช่น แผนงานพิเศษ งานพิเศษ มาตรการพิเศษ กิจกรรมพิเศษ ค าส่ัง เป็นต้น

ค. เอกสำร/ขอ้มลู และแหล่ง ในกำรสนับสนุนกำรท ำแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี

1 ประมาณการเงินงบประมาณจัดสรรประจ าปี แหล่งข้อมูล สนผ. สอศ. งำนวำงแผนฯ

2 ประมาณการเงินรายได้ (บกศ.) ประจ าปี   แหล่ง งำนกำรเงิน และงำนบัญชี

3 ข้อมูลยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ แหล่งข้อมูล สนผ. สอศ. และผอ.สถำนศึกษำ

4 ข้อมูลบุคลากร  แหล่งข้อมูล งำนบุคลำกร และงำนกำรเงิน

5 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา งำนทะเบียน งำนศูนย์ขอ้มลู และงำนวำงแผนฯ

6 ข้อมูลอาคารสถานที ่แหล่งข้อมูล งำนอำคำรสถำนที ่และงำนพัสดุ

7 รายการและแผนการจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุน แหล่งข้อมูล งำนพัสดุ

ง. ขั้นตอน/ล ำดบั ในกำรเสนออนุมตัแิผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี

1 จัดเตรียมข้อมูลเบือ้งต้น/ส าคัญ ทีใ่ช้ในการจัดท าแผน งานวางแผนฯ

1.1 ข้อมูลอาคารสถานที่ งานอาคาร/พสัดุ

1.2 ข้อมูลบุคลากร งานบคุลากร/การเงิน

1.3 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา งานทะเบยีน/ศูนย์ข้อมูล

1.4 ข้อมูลงบประมาณ งานการเงิน/บญัชี

1.5 อื่น ๆ เช่น แผนงาน ประวัติ ประกันคุณภาพ

2 เสนอผู้อ านวยการ อนุญาต เพือ่แจ้งงาน/แผนกวิชา เสนองาน โครงการ งานวางแผนฯ

3 จัดให้มีการประชุมพิจารณา ในระดับต่าง ๆ งานวางแผนฯ

4 จัดท ารายละเอียด(ร่าง) เสนอคณะกรรมการพิจารณา งานวางแผนฯ

ล ำดบัขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ/แหล่ง
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5 กรรมการ ประชุมพิจารณาตัดสินใจและประมาณการใช้จ่ายเงินประจ าปี งานวางแผนฯ

6 งานแผนฯ ปรับแก้ไขตามคณะกรรมการเห็นชอบ แล้วเสนออีกคร้ัง งานวางแผนฯ

7 คณะกรรมการเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ จัดท าเล่มจริงอย่างน้อย 5 เล่ม งานบริหารงานทั่วไป

พร้อมCD จัดส่งให้ สนผ.สอศ.   ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยกร ฝ่ายพัฒนา 

กิจการฯ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และงานวางแผนและงบประมาณ

8 หากมีการปรับเปล่ียนแผน/โครงการ ต้องขออนุมัติผู้อ านวยการทุกคร้ัง/ทุกเร่ือง งาน/แผนกวิชา

โดยผ่านผ่านงานวางแผน และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

9 ผู้อ านวยการ เป็นผู้อนุมัติการปรับเปล่ียนแผน และจะด าเนิการได้ตามทีป่รับแผนฯ งานวางแผนฯ/

ต้องได้รับการอนุมัติก่อน โดยต้องมีหลักฐานการอนุมัติปรับแผน/โครงการ/กิจกรรม/ งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ แนบในเอกสารแผนปฏิบัติราชการ และต้องแจ้งให้ผู้ถือแผนทุกคนทราบ

10 การด าเนินการงาน/โครงการ/กิจกรรมใด ๆ ต้องมีการผ่านงานวางแผน และฝ่าย งานวางแผนฯ

แผนงานและความร่วมมือ ทุกคร้ง เพือ่ตัดยอดเงินและควบคุมการใช้จ่ายเงิน

ให้เป็นตามแผนปฏิบัติราชการ

จ. เงื่อนไข ขอ้เสนอแนะ และขอ้ควรระวัง

1 ให้ใช้โปรแกรม MS. Word และหรือMS.Excel

2 ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New

3 ห้ามเปล่ียนแปลงแบบฟอร์ม หรือรูปแบบ ทีจ่ะท าให้ข้อมูลคลาดเคล่ือน

4 หากมีปัญหาในการกรอกแบบฟอร์มหรือข้อมูลใด ให้ติดต่อกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สนผ.

โทร  02-281-5555 ต่อ 1318, 1319
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ค ำน ำ

              แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    ของ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

จังหวัด อุดรธานี นี้ จัดท าขึ้นเพือ่ให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย ทัง้ยังเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน

ของสถานศึกษา ได้ด าเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตรงตามแผนอย่างถูกต้อง

ตามระเบียบราชการและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายทีไ่ด้ก าหนดไว้

             วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้จัดท าแผนฯขึ้นโดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองจากคณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว โดยมุ่งหวังสนองตอบต่อการศึกษา

ด้านอาชีวศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพทัง้การบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอนมากทีสุ่ด

             ท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะกรรมการจัดท าแผนฯ

คณะกรรมการกล่ันกรอง คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกท่าน

ทีช่่วยจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี

                       ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมอื

                   วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี

                    ตลุำคม 2557
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P.4 โครงการสอบกลางภาคและปลายภาค

P.5 โครงการแข่งขันทกัษะวชิาชีพ

P.6 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมืแรงงานแหง่ชาติ ประจ าปกีารศึกษา 2558

P.7 โครงการสัมมนานักศึกษากลับจากฝึกงาน

สารบัญ

เรื่อง/รายการ

ส่วนที ่1

ส่วนที ่2

ส่วนที ่3

P.1 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ V-Net
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   -32.1 โครงการพฒันศักยภาพการใช้ระบบสารสนเทศ ตาม พ.ร.บ. คอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550

P.37 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 2558

P.38 โครงการปจัฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2557

P.31โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ 203,205 (เชื่อมต่อสัญญาณ Internet)

P.32  โครงการพฒันาระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ตาม พ.ร.บ. 2550

P.33 โครงการกิจกรรมชมรมองค์การวชิาชีพ ประจ าปกีารศึกษา 2558

P.34 โครงการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2558

P.35 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจ าปกีารศึกษา 2558

P.36 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 2558

P.25 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน

P.26 โครงการประชุมสัมมนานาวทางการจัดระบบและกลไกลในการประกันคุณภาพภายใน   

สถานศึกษาตามมาตรฐาน

P.27 โครงการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

P.28 โครงการพฒันาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกาอาชีวศึกษา 

RMS2012P.29 โครงการพฒันาศักยภาพของบคุลากรในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวจิัยแบบซิปโมเดล

P.30 โครงการจัดหาครุภณัฑ์และปรับปรุงพฒันาอาคารส่ิงปลูกสร้างที่อ านวยความสะดวกต่อการ

บริหารงานและการจัดการเรียนการสอน

P.20 โครงการจัดท าหนังสือวารสารและหนังสืออนุสรณ์ประจ าปี

P.21 โครงการรับใบประกาศนียบตัรนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2557

P.22 โครงการผลิตและพฒันาส่ือการเรียนรู้ ICT เพื่อบรูณาการในการจัดการเรียนการสอน

P.23 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล

P.24 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในระบบการท างานปจัจุบนัอย่างมี

ประสิทธภิาพ  -24.1 โครงการศึกษาประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถิ่นภาคกลาง (แผนกสามัญ)

P.14 โครงการนิเทศการสอน

P.15 โครงการนิเทศแผนการสอนครู

P.16 โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบรูณาการ ประจ าปกีารศึกษา 2558

P.17 โครงการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการร่วมกับสถาน

ประกอบการP.18 โครงการทดลองใช้และประเมินผลการใช้หลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2558

P.19 โครงการเชิดชูเกียรติ

P.12 โครงการนิเทศแผนการเรียน

P.13 โครงการประเมินความพงึพอใจการสอนของครู
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3.5 ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การด าเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2558 159-162

ภาคผนวก

1 สรุปรายการงบลงทุนทีต้่องจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2 แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุน ด้วยเงินงบประมาณประจ าปี

3 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

P.47 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียนนักศึกษาภายในสถานศึกษา

P.48 โครงการเสริมสร้างภมูิคุ้มกันเพื่อปอ้งกันและลดความเส่ียงด้านสารเสพติด การทะเลาะววิาท

และเพศศึกษาภายในสถานศึกษา

P. 49 โครงการจัดท าโครงงานวทิยาศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2558

P.50 โครงการหุ่นยนต์ Robocop Rescue Robot

P.43 โครการบริหารใหค้ าปรึกษา

P.44 โครงการส่งเสริมการมีงานท า

  - 44.1 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

   -44.2 การอบรม การใช้ V-Cop แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา

P.45 โครงการจัดท าโปสเตอร์และแผ่นพบัประชาสัมพนัธว์ทิยาลัยฯ

P.46 โครงการตรวจเยี่ยมบา้นนักศึกษา *

P.39 โครงการจัดหางาน

P.40 โครงการแนวแนวศึกษาต่อและเทคนิคปริทรรศน์

P.41 โครงการทนุการศึกษา

P.42 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา
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วิสัยทัศน์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นผู้น ำในกำรจัดกำรศึกษำสำยอำชีพ เพือ่เป็น

พลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม เพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและภูมิภำค

พันธกิจ
1 จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและ

ได้มำตรฐำน

2 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพเข้ำสู่สำกล

3 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพอย่ำงทัว่ถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม

4 เป็นแกนกลำงในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและ

เทคโนโลยีของประเทศ

5 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ

6 วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพือ่กำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน

7 ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพือ่ควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ

ส่วนที่ 1 
บทน ำ

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปำ้หมำยบริกำร

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ
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ยทุธศำสตร์
1 ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล

2 เพิม่ปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ

3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ

4 เพิม่ประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล

มำตรกำร
1 ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ

2 กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี

3 ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน

4 ปฏิรูปส่ือและหลักสูตร

5 ระเบียบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ

6 ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ

7 กำรสร้ำงและกระจำยโอกำส

8 สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ

9 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ

10 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

11 ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์

โครงกำร
1 ผลงำนวิจัยเพือ่ถ่ำยทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงกำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำ

เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุน่ยนต์อำชีวศึกษำ)

2 ผลงำนวิจัยเพือ่สร้ำงองค์ควำมรู้ (เงินอุดหนุนโครงกำรวิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำ

เพือ่สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม)

3 โครงกำรส่งเสริมงำนวิจัยพัฒนำนโยบำยและวิจัยองค์ควำมรู้เพือ่กำรพัฒนำอำชีวศึกษำ

4 เงินอุดหนุนนักเรียนอำชีวศึกษำเพือ่แก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชนบท (อศ.กช.)

5 เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี

6 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ

ขั้นพืน้ฐำน

7 เงินอุดหนุนค่ำบ ำรุงสมำชิกวิทยำลัยนักบริหำรกำรศึกษำช่ำงเทคนิคแผนโคลัมโบ

2. ยทุธศำสตร์ มำตรกำร และโครงกำร

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ
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8 เงินอุดหนุนกำรฝึกอบรมเกษตรระยะส้ัน

9 เงินอุดหนุนองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทยในบรมรำชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อกท.)

10 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพอุตสำหกรรม

11 เงินอุดหนุนโครงกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียมวังไกลกังวล

12 เงินอุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักเรียนนักศึกษำทีย่ำกจน

13 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพพำณิชยกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อ ำนวยกำร

และอำชีพเฉพำะทำง

14 เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรีสำยปฏิบัติกำร

15 โครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์

16 โครงกำรโรงเรียนพระรำชทำนวิทยำลัยก ำปงเฌอเตียล รำชอำณำจักรกัมพูชำ

17 โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพือ่พัฒนำอำชีวศึกษำไทยของประเทศไทย

18 จัดต้ังสถำบันกำรอำชีวศึกษำ

19 โครงกำรรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัยหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

20 โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพือ่ชุมชน (Fix it Center)

21 โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

22 โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ

23 โครงกำรศูนย์ฝึกอบรมอำชีพในสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ

24 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน

25 โครงกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถทำงภำษำส ำหรับนักเรียนนักศึกษำอำชีวะ

26 โครงกำรสร้ำงเสริมคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ

27 โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ

28 โครงกำรควำมร่วมมือในกำรฝึกงำนนักเรียนนักศึกษำอำชีวศึกษำในต่ำงประเทศ

29 โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำชีพเพือ่เป็นมืออำชีพและควำมเป็นเลิศนักศึกษำอำชีวศึกษำ

เพือ่สร้ำงทุนปัญญำชำติ

30 โครงกำรขยำยอำชีวะอ ำเภอ

31 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล ในสถำนศึกษำ

32 โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำเพือ่เพิม่ผลสัมฤทธิผู้์เรียนด้วยคุณภำพและมำตรฐำน

ให้มีสมรรถนะและควำมพร้อมเพือ่เข้ำสู่ตลำดแรงงำน

33 โครงกำรขยำยโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำคุณภำพกำรจัดหลักสูตรวิชำชีพ

ระยะส้ันเพือ่พัฒนำอำชีพประชำชน

34 โครงกำรผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

35 โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำด้วย
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เทคโนโลยีสำรสนเทศ

36 โครงกำรอำชีวศึกษำพัฒนำ

37 โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ

38 โครงกำรศูนย์ควำมช ำนำญวิชำชีพเฉพำะทำง

39 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำทวิภำคี

40 โครงกำรปฏิรูปกำรสอนภำษำไทย ประวัติศษสตร์ หน้ำทีพ่ลเมือง

41 โครงกำรยกระดับมำตรฐำนทักษะพืน้ฐำนอำชีพ

42 โครงกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล

43 เร่งประสิทธิภำพกำรสอนของครูอำชีวศึกษำ

44 จัดหำบุคลำกรสนับสนุนเพือ่คืนครูให้นักเรียน

45 โครงกำรควำมร่วมมือในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน

เชื่อมโยงอุตสำหกรรมเป้ำหมำยให้สอดคล้องควำมต้องกำรตลำดแรงงำนำและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
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3. แผนภูมกิำรแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ
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นโยบำย ยุทธศำสตร์ทีเ่ก่ียวขอ้ง

นโยบำยรัฐบำล  11  ด้ำน  คือ

1) กำรปกป้องเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์

2) กำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ

3) กำรลดควำมเหล่ือมล้ ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ

4) กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม

5) กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน

6) กำรเพิม่ศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ

7) กำรส่งเสริมบทบำทและใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน

8) กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวัจิยและพัฒนำ

และนวัตกรรม

9) กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำร

ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน

10) กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทีม่ีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำร

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ

11) ปรับปรุงกฏหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม

นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม

4.1  จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญทัง้กำรศึกษำในระบบ

และกำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพือ่สร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้เต็มตำม

ศักยภำพประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะทีเ่หมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้ำงเสริม

คุณภำพกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพือ่สร้ำงสัมมำชีพในพืน้ที ่ลดควำมเหล่ือมล้ ำ และพัฒนำก ำลังคน

ให้เป็นทีต้่องกำรเหมำะสมกับพืน้ที ่ทัง้ในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำร

4.2  ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปล่ียนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำ

ให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพืน้ทีข่องสถำนศึกษำ และปรับปรุง และบูรณำกำร

ระบบกำรกู้ยืมเงินเพือ่กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพือ่เพิม่โอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบ

กำรสนับสนุนให้เยำวชนและประชำชนทัว่ไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำทัง้ในระบบโรงเรียนและ

นอกโรงเรียนโดยจะพิจำรณำจัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง

4.3  ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชน

ทัว่ไปมีโอกำสร่วมจัดกำรกำรศึกษำทีม่ีคุณภำพและทัว่ถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้

กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำมศักยภำพและควำมพร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคลและบริหำจัดกำรได้อย่ำงอิสระและ

คล่องตัวขึ้น
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4.4  พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพือ่ให้สำมำรถมีควำมรู้และ

ทักษะใหม่ทีส่ำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำร

เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพือ่ให้เอื้อต่อกำร

พัฒนำผู้เรียนทัง้ในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัยหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อื่น กำรมีคุณธรรม

จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทัง้ในและนอกโรงเรียน

4.5  ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพือ่สร้ำงแรงงำนทีม่ีทักษะ

โดยเฉพำะในท้องถิ่นทีม่ีควำมต้องกำรแรงงำน และพัฒนคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับ

มำตรฐำนวิชำชีพ

4.6  พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูทีม่ีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู

เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำทีส่อน น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเคร่ืองมือทีเ่หมำะสมมำใช้ในกำรเรียน

กำรสอน เพือ่เป็นเคร่ืองมือช่วยครูหรือเพือ่กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทัง้ปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะทีส่ะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ

4.7  ทะนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทำง

ศำสนำมีบทบำทส ำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติและ

ควำมปรองดองสมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมตำมควำมเหมำะสม

4.8  อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น รวมทัง้ควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย เพือ่กำรเรียนรู้ สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์

และควำมเป็นไทย น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระดับประชำชน ระดับชำติระดับภูมิภำค และระดับ

นำนำชำติ ตลอดจนเพิม่มูลค่ำทำงเศรษบกิจให้แก่ประเทศ

4.9  สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพือ่นบ้ำนและ

วัฒนธรรมสำกล และกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมทีเ่ป็นสำกล เพือ่เตรียมเข้ำสู่เสำหลัก

วัฒนธรรมของประชำคมอำเซียนและเพือ่กำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก

4.10  ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกทีดี่ รวมทัง้สนับสนุนกำรผลิตส่ือคุณภำพ เพือ่เปิดพืน้ที่

สำธำรณะให้เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ ฉบับที ่ 11  (พ.ศ. 2555  2559)

กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที ่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

มีแนวคิดทีม่ีควำมต่อเนื่องจำกแนวคิดของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที ่8 - 10 โดยยังคง

ยึดหลัก "ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง" และ "คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ" รวมทัง้ "สร้ำงสมดุลกำร

กำรพัฒนำ" ในทุกมิติ และขับเคล่ือนให้บังเกิดผลในทำงปฏิบัติทีช่ัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพือ่ให้กำรพัฒนำ

และบริหำรประเทศเป็นไปบนทำงสำยกลำง เชื่อมโยงทุกมิติของกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำรทัง้คน สังคม

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและกำรเมือง โดยมีกำรวิเครำะห์อย่ำง "มีเหตุผล" และใช้หลัก "ควำมพอประมำณ"
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ให้เกิดควำมสมดุลระห่ำงมิติทำงวัตถุกับจิตใจของคนในชำติ ควำมสมดุลระหว่ำงควำมสำมำรถในกำรพึง่ตนเอง

กับกำรแข่งขันในเวทีโลก ควำมสมดุลระหว่ำงสังคมชนบทกับเมือง เตรียม "ระบบภูมิคุ้มกัน" ด้วยกำรบริหำร

จัดกำรควำมเส่ียงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงทัง้ภำยนอกและภำยในประเทศ

ทัง้นี้ กำรขับเคล่ือนกระบวนกำรพัฒนำทุกขั้นตอนต้องใช้ "ควำรอบรู้" ในกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ด้วยควำม

รอบคอบ เป็นไปตำมล ำดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทัง้เสริมสร้ำงศีลธรรมและ

ส ำนึกใน "คุณธรรมและจริยธรรม" ในกำรปฏิบัติหน้ำทีแ่ละด ำเนินชีวิตด้วย "ควำมเพียร" จะเป็นภูมิคุ้นกัน

ทีดี่ให้พร้อมเผชิญกำรเปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึ้นทัง้ในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ

วิสัยทัศน์ในช่วง พ.ศ.2555-2559 "สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำค

เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปล่ียนแปลง" ประกอบด้วย 4 พันธกิจ คือ

1) สร้ำงสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมทีม่ีคุณภำพ ทุกคนมีควำมมั่นคงในชีวิต ได้รับกำรคุ้ม

ครองทำงสังคมทีม่ีคุณภำพอย่ำงทัว่ถึงและเท่ำเทียม มีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกรและกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำง

เสมอภำค ทุกภำคส่วนได้รับกำรเสริมพลังให้สำมำรถมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำ ภำยใต้ระบบบริหำร

จัดกำรภำครัฐทีโ่ปร่งใส เป็นธรรม

2) พัฒนำคุณภำพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะกำรด ำรงชีวิตอย่ำง

เหมำะสมในแต่ละช่วงวัย สถำบันทำงสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถปรับตัวรู้เท่ำทัน

กับกำรเปล่ียนแปลง

3) พัฒนำฐำนกำรผลิตและบริกำรให้เข้มแข็งและมีคุณภำพบนฐำนควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์

และภูมิปัญญำ สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและพลังงำน ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตและกำรบริโภคให้เป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม พร้อมสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทสในภูมิภำคเพือ่ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม

4) สร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วม

ของชุมชน รวมทัง้สร้ำงภูมิคุ้มกันเพือ่รองรับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติ

ทำงธรรมชำติ

แผนกำรศึกษำแห่งชำต ิฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)

1) ปรัชญำหลักและกรอบแนวคิด กำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรังปรุง

(พ.ส.2552-2559)

กำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฏบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ยึดหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง ยึดทำงสำยกลำงอยู่บนพืน้ฐำนของควำมสมดุลพอเพียง รู้จักพอประมำณ อย่ำงมี

เหตุผล มีควำมรอบรู้เท่ำทันโลก เพือ่มุ่งให้เกิดกำรพัฒนำทีย่ังยืนและควมอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดกำรบูรณำ

กำรแบบองค์รวมทีย่ึด "คน" เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำและสร้ำงกำรพัฒนำอยู่มี "ดุลยภำพ" ทัง้ด้ำน

เศรษฐกิจสังคม กำรเมือง และส่ิงแวดล้อม เป็นแผนทีบู่รณำกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬำ กับกำร

ศึกษำทุกระดับ รวมทัง้เชื่อมโยงกำรพัฒนำกำรศึกษำกับำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง

กำรปกครอง วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยค ำนึงถึงกำรพัฒนำอย่ำง
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ต่อเนื่องตลอดชีวิต

2) เจตนำรมณ์ของแผน

แผนกำรศึกำแห่งชำติมีเจตนำรมณ์เพือ่มุ่ง (1) พัฒนำชีวิตให้เป็น "มนุษย์ทีส่มบูรณ์ ทัง้ทำง

ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข" และ (2) พัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมทีม่ีควำมเข้มแข็งและมีดุลยภำพใน

3 ด้ำน คือ เป็นสังคมคุณภำพ สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ และสังคมสมำนฉันท์และเอื้ออำทรต่อกัน

1 พัฒนำคนอย่ำงรอบด้ำนและสมดุลเพืเ่ป็นฐำนหลักของกำรพัฒนำ

2 เพือ่สร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญำกำรเรียนรู้

3 เพือ่พัฒนำสภำพแวดล้อมของสังคมเพือ่เป็นฐำนในกำรพัฒนำคน และสร้ำงสังคมคุณธรรม

ภูมิปัญญำ และกำรเรียนรู้

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2555 - 2558

วิสัยทัศน์ จัดกำรศึกษำไทยโดย "ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลำง" มุ่งกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำง

เท่ำเทียมทัง้ในเมืองและชนบท พร้อมจัดกำรศึกษำทีม่ีคุณภำพส ำหรับทุกคน กำรศึกำจะน ำไปสู่กำรสร้ำง

ควำมเข้มแข็งของประชำชน ประชำชนทีเ่ข้มแข็งและมีควำมร้ือทุนทีม่ีพลังในกำรต่อสู้กับควำมยำกจน

พันธกิจ 1 จัดกำรศึกษำทีม่ีคุณภำพส ำหรับเด็ก เยำวชน ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำสทุกคน เพือ่ให้เท่ำ

เทียมกันทุกแห่งไม่ว่ำในเมืองหรือชนบท ไม่ว่ำจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงขั้นมัธยมศึกษำ

ปีที ่6 และเทียบเท่ำ

2 พัฒนำนักศึกษำไทยให้เป็นมืออำชีพ เป็นพลเมืองโลกทีท่ันสมัย มีทักษะหลำกหลำย มี

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดโลกได้ และอยู่ร่วมกันเป็นสังคมทีว่ำงอยู่บนฐำนควำมรู้ ต้ังแต่ชั้น

มัธยมศึกษำปีที ่6 ขึ้นไป โดยเฉพำะระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำ

3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล

ยุทธศำสตร์กำรพัฒำนำกำรศึกษำ

1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุ่งเน้นเป้ำหมำยหลัก คือ นักเรียน

เป็นศูนย์กลำง

2 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกำแก่ประชำกรทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียม

3 ปฏิรูปครู เพือ่ยกฐำนะครูและวิชำชีพครูให้เป็นวิชำชีพชั้นสูง

4 กำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอำชีพให้สอดคล้องกับ

ตลำดแรงงำน ทัง้ในเชิงปริมำณและคุณภำพ

5 กำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ให้กำรศึกษำทัดเทียมกับนำนำชำติ

6 สนับสนุนกำรพัฒนำเพือ่สร้ำงทุนปัญญำชำติ

7 กำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถขอทรัพยำกรมนุษย์เพือ่รองรับกำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียน
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ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558

1 ยุทธศำสตร์กำรฟืน้ฟูควำมเชื่อมั่นและเร่งรัดวำงรำกฐำนทีดี่ของประเทศ

2 ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งรัฐ

3 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม

4 ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ สำธำรณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภำพชวีิต

5 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและนวัตกรรม

7 ยุทธศำสตร์กำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ

8 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดี่

9 รำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ

ยุทธศำสตร์/แผนงำน กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ทีเ่กี่ยวข้องกับ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวึกษำ

4.  ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ สำธำรณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภำพชวีิต

     1.  แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

          นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ

1.1 ส่งเสริมกำรปฏิรูปกำรศึกษำทัง้ระบบ ในด้ำนคุณภำพครู หลักสูตร ห้องเรียน และกำรใช้

เทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำ รวมทัง้บูรณำกำรนโยบำยกำรศึกษำในแต่ละระดับ เพิม่ผลสัมฤทธิข์องกำรจัดกำร

ศึกษำต้ังแต่วัยเด็กจนมีควำมพร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน

1.2 สร้ำงวัฒนธรรมและสังคมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้คนทุกกลุ่มวันควบคู่กับกำรพัฒนำแหล่ง

เรียนรู้ในทุกประเภทและในระดับพืน้ที ่ส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำน เพิม่ทักษะกำรใช้ภำษำไทย และภำษำ

ต่ำงประเทศ

1.3 พัฒนำเด็กวัยเรียนทุกระดับให้มีควำมรู้ทำงวิชำกำร และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ เรียนรู้

และภูมิใจในประวิติศำสตร์ไทย ยึดมั่นในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำม

เป็นพลเมืองทีดี่ ตระหนักในสิทธิ หน้ำที ่ควำมเสมอภำค กำรท ำประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอำสำ และจิตส ำนึก

ทีดี่ผ่ำนกระบวนกำรอบรมเยำวชนทีเ่หมำะสมกับวัย

1.4 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลำง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำร

คิดวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ

1.5 ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน เชื่อมโยงกับกลุ่ม

อุตสำหกรรมเป่ำหมำย สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ

1.6 พัฒนครูให้มีคุณภำพ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู สนับสนุนกำรผลิตบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ในสำขำขำดแคลน

1.7 เพิม่โอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม เสริมสร้ำงโอกำสทำง

กำรศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้น รวมทัง้สนับสนุนภำครัฐ ภำคเอกชน และส่ือมวลชนในกำรผลิตและเผยแพร่
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ส่ือทีป่ลอดภัยและสร้ำงสรรค์

1.8 สนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจพืน้ฐำนของหน่วยงำน

     2.  แผนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

          นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ

2.1 จัดให้ประชำชนวัยเรียนด้รับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ถึง

มัธยมศึกษำตอนปลำยทัง้สำยสำมัญสำยอำชีพ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย

2.2 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจพืน้ฐำนของหน่วยงำน

     3.  แผนงำนพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข

     4.  แผนงำนพัฒนำระบบประกันสุขภำพ

     5.  แผนงำนดูแลผู้สูงอำยุ เด็ก สตรี คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส

     6.  แผนงำนยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน

     7.  แผนงำนเพิม่ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและคุ้มครองแรงงำน

     8.  แผนงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์

     9.  แผนงำนป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด

     10.  แผนงำนอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม

     11.  แผนงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำร
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ปรัชญา
"เรียนด ี มวีินัย  ใฝ่คุณธรรม  เป็นผู้น าทางอาชพี"

วิสัยทัศน์ 
ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมทีม่ีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตรงกับความต้องการ

ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

พันธกิจ
1 จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพือ่ให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ

และทักษะชีวิต ซ่ึงจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

2 บริหารจัดการ การอาชีวศึกษา การให้บริการทางวิชาชีพ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น รวมทัง้การให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพือ่สนับสนุนการอาชีวศึกษาต่อไป

3 ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี สร้างงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์อื่น ๆ ทีม่ีคุณภาพสู่สาธารณชน

4 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์แก่ผู้เรียน เพือ่ความเป็นพลเมืองทีดี่ของชาติ

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี คือ การจัดการศึกษาเพือ่มุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถ

ออกไปประกอบอาชีพได้ ทัง้ในภาครัฐบาล และเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพสามารถสร้างงาน

เพือ่ประกอบอาชีพอิสระได้ และมีพืน้ฐานความรู้เพียงพอส าหรับการศึกษาความรู้เพิม่เติม ให้เป็นผู้มีความ

ช านาญเฉพาะสาขา มีความสามารถในการสอนและส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพครู

เอกลักษณ์     "สถาบันเด่น  เน้นงานช่าง"

อัตลักษณ์      "ให้บริการอาชีพ สูส่ังคม"

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน

2.1 ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
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จดุเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
ดา้นสถานที่

- มีอาคารสถานทีแ่ละสภาพภูมิทัศ "น่าเรียน น่าอยู่ น่าดู น่าชม"

ดา้นบุคลากร

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความพร้อม

ในการถ่ายทอดความรู้

ดา้นผู้เรียน

- นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์

ดา้นชมุชน

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

ด้านวิชาชีพ

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชือ่เสียง)
พ.ศ.2527 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นประเภทช่างอุตสาหกรรมจากกรมอาชีวศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการและได้รับคัดเลือกเป็นวิทยาลัยจัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่นของจังหวัดอุดรธานี

พ.ศ.2531 ได้รับมอบหมายจากกรมอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม ส าหรับช่างอุตสาหกรรมซ่ึงได้รับความช่วยเหลือจาก CDG-SEAPO

แห่งประเทศสาธารณรัฐเยอรมันตะวันตก

พ.ศ.2534 ได้รับการคัดเลือก จากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลพระราชทาน

ระดับอุดมศึกษา

พ.ศ.2536 ได้รับการอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดหลักสูตร ปทส.

(เทียบเท่าปริญญาตรี) สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟ้าก าลัง

พ.ศ.2537 1 กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน

ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารอาชีวศึกษา โดยให้วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เป็นศูนย์การสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 ได้รับมอบหมายจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้เปิดสอนปรับวุฒิ ปทส. เป็น คอบ.

พ.ศ.2538 1 ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศเบลเยี่ยมในโครงการความร่วมมือไทย - เบลเยี่ยม

เพือ่พัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิตและสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

2 กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอน

ระดับปริญญาโท โดยให้วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นศูนย์การสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 ด าเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการ (UNDP) ร่วมกับส านักงาน

2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน่
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ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

พ.ศ.2540 กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน

ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทางอาชีวและเทคนิคการศึกษา โดยให้

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นศูนย์การสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ศ.2545 ได้รับมอบหมายจากกรมอาชีวศึกษาให้เป็นส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

พ.ศ.2547 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่14 ณ จังหวัดหนองคาย ในการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม) ระดับ ปวส.

2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที ่1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม) ระดับ ปวช.

3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ของคนรุนใหม่ (เคร่ืองซีลฝา

ขวดปลาร้าบอง) ระดับ ปวส.

4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

(วิชาเคร่ืองเสียง ระดับ ปวช.)

5 เป็นศูนย์ศึกษา และวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ เปิดสอนในระดับปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม

     -  สาขาไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลังและอิเล็กทรอนิกส์)

     -  สาขาคอมพิวเตอร์

     -  สาขาเคร่ืองกล

พ.ศ.2548 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (วิชาเคร่ืองเสียง) ระดับ ปวช.

2 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน (สาขางานกลึง) ระดับ ปวช.

3 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง (งานเขียนแบบไฟฟ้าและการ

ประมาณราคาด้วยคอมฯ) ระดับ ปวส.

4 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ (วิชาภาษาอังกฤษ) ระดับ ปวช.

5 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการแข่งขันทักษะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

6 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการแข่งขันกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยสากล,ดนตรีพืน้เมือง(ประเภทแคน)

7 เป็นศูนย์เครอข่ายการอาชีวศึกษานานาชาติ (UNEVOC) ประเทศไทยระดับภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ศ.2549

1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-

เอสโซ่" คร้ังที ่16 ระหว่างวันที ่8-11 สิงหาคม พ.ศ.2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

ไบเทค กรุงเทพฯ

2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน" งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทย คร้ังที ่16 ระหว่างวันที ่1-5 ธันวาคม 2549 ณ อิมแพค 

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

3 ได้รับราวัลชนะเลิศ "การประกวดเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี" ประเภทลูกเสือวิสามัญ

ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที ่1 กรกฎาคม 2549 ณ โรงเรียน

ประจักษ์ศิลปาคาร

4 กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า อาชีวศึกษา

จังหวัดอุดรธานี ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

ในเยาวชนตามโครงการ "รวมพลังงานเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจเร่ืองเพศ ร่วมป้องกันเอดส์และ

โรคติดต่อทางเพศ ร่วมป้องกันเอดส์และโรคคิตต่อทางเพศ ร่วมป้องกันเอดส์และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2549" ให้ไว้ 17 กุมภาพันธ์ 2549

5 องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมัน มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่าวิทยาลัยเทคนิค

อุดรธานี ได้ด าเนินการสร้างบ้านพักให้ผู้ประสบภัยพิบัติ บ้านน้ าต๊ะ หมู่ 8 ต.น้ าหมัน

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ตามพระราชกระแสสมเด็นพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที ่10 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2549 

6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พิธีกระท าสัตย์ปฏิณาณตนและ ชุมนุมสวนสนามนักศึกษา

วิชาทหารประจ าปีการศกึษา 2549 มณฑลทหารบกที ่24 วันที ่8 ธันวาคม 2549

7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รักบีฟุ้ตซอล DIVISION 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่

14-18 พฤศจิกายน 2549 ณ จังหวัดนครราชสีมา

8 มูลนิธิเพชรภาษา มีความยินดีมอบเกียรติบัตรนี้เพือ่แสดงว่า ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค

อุดรธานี ประกาศเกียรติคุณสนับสนุน "ครูภาษาไทยประกายเพชร" ประจ าปี 2549

วันที ่9 ธันวาคม 2549 

9 มณฑลทหารบกที ่24 มอบเกียรติบัตรนี้ไว้แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นสถาน

ศึกษาวิชาทหารทีใ่ห้การสนับสนันกิจกรรมการฝึกวิชาทหาร ให้ไว้ ณ วันที ่8 ธันวาคม 2549

10 ส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดอุดราน มอบหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน เข้าร่วมพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารี

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี 2549 ให้ไว้ ณ วันที ่1 ก.ค.2549

11 จังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรเพือ่แสดงว่าวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ให้การสนับสนุน
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การจัดกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอง

สิริราชสมบัติครบ 60 ปี ให้ไว้  ณ วันที ่16 มิถุนายน 2549

พ.ศ.2550 1 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา ในกิจการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวัน

วิสาขบูชา" วันสากลโลก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

ให้ไว้ ณ 30 พฤษภาคม 2550

2 ชนะเลิศฟุตซอล (ในการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัด) ระหว่างวันที ่

13-14 กันยายน 2550)

3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2 (การกระท าสัตย์ปฏิณาณตนและสวนสนามของ

นักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 2550)

4 โครงการคนเก่งคืนถิ่น ขอมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แด่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

(ในโอกาสทีศิ่ษย์เก่าได้สร้างชื่อเสียงจากการประกวดออกแบบ ระหว่างการศึกษาสาขา

วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีมอบให้

5 โล่เกียรติคุณมอบไว้เพือ่แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ถวายสนับสนุนการประชุม

พระสังฆาธิการและการประชุมตรวจธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาอันตรีคณะสงฆภ์าค

8,9,10,11 (ธรรมยุต) ปี 2550 ระหว่างวันที ่12-14 ธันวาคม 2550

6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนชาย (การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่

มุ่งสู่ดาว ด้านยาเสพติด) คร้ังที ่4 ในงานประจ าปีทุง่ศรีเมือง 2550

7 ได้รับเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดอุดรธานี คร้ังที ่29 วิทยาลัยเทคนิค

อุดรธานี ได้ส่งนักกีฬาอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันจัดโดย ศูนย์การท่องเทีย่วกีฬา

และนันทนาการจังหวัดอุดรธานี

8 มณฑลทหารบกที ่24 มอบเกียรติบัตรให้ นายวรสิทธิ ์ขุนค้า เป็นผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร

ดีเด่น ทีใ่ห้การสนับสนุนกิจกรรมการฝึกวิชาทหาร ประจ าปี 2550 ให้ไว้ ณ วันที ่14 ธ.ค.50

9 จังหวัดอุดรธาน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ให้นายเปล่ียน วิเศษศรี การแข่งขัน

วัฒนธรรมพืน้ฐาน ประเภทเด่ียว ระดับประชาชน ในงานประจ าปีทุง่ศรีเมือง ระหว่าง

วันที ่1-15 ธันวาคม 2550

10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาว่าวไทยประยุกต์ ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา

ด้านยาเสพติด"อาชีวศึษาดาวรุ่งมุ่งสู่ทีมชาติ" จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปตองชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดอุดรธานี

ประจ าปี 2550 วันที ่21-28 สิงหาคม 2550

12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กองลูกเสือวิสามัญ การประกวดสวนสนามเนื่องในวัน

คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี 2550 ณ ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กองลูกเสือวิสามัญ การประกวดสวนสนามเนื่องในวัน

คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี 2550 ณ ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
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13 ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาบงทหารจังหวัดอุดรธาน ส านักงานยุติธรรมจังหวัด

อุดรธานีมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นผู้เข้าร่วม

และให้การสนับสนุนการรณรงค์เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ในวันที ่25 ธันวาคม 2550

14 จังหวัดอุดรธานี ศูนย์การท่องเทีย่ว กีฬาและนันทนาการจังหวัดอุดรธานีมอบเกียรติบัตร

ฉบับนี้ให้เพือ่แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ส่งนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดอุดรธานี คร้ังที ่29 ประจ าปี 2550

15 ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทาน รางวัลชนะเลิศ

"การสร้างเรือใบซูเปอร์มดตามแบบพระราชทาน" วันที ่16 ธันวาคม 2550

พ.ศ.2551

1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดสุนทรพจน์ภาษา

ญีปุ่น่ ระหว่างวันที ่27-31 มกราคม 2551 ณ จังหวัดกาฬสินธุ ์ให้ไว้ ณ วันที ่

31 มกราคม 2551 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 

ระหว่างวันที ่27-31 มกราคม 2551 ณ จังหวัดกาฬสินธุ ์ให้ไว้ ณ วันที ่31 มกราคม 2551

ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับ ปวส.

ระหว่างวันที ่27-31 มกราคม 2551 ณ จังหวัดกาฬสินธุ ์ให้ไว้ ณ วันที ่31 มกราคม 2551

ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที ่24 มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพือ่แสดงว่า

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้บริจาคอุปกรณ์เคร่ืองเสียงให้กับหน่วย ให้วันที ่19 ม.ิย.2551

5 การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา คร้ังที ่8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ

ประเภทบุคคลชาย ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ให้ไว้ ณ วันที ่28 มิถุนายน 2551

6 โครงการทูตไบเออร์เพือ่ส่ิงแวดล้อม ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพือ่ประกาศเกียรติคุณ

แก่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ทีใ่ห้การสนับสนุนโครงการทูตไบเออร์เพือ่ส่ิงแวดล้อมประจ าปี

2551 ให้ไว้ วันที ่7 กันยายน 2551

7 ได้รับโลห์เข้าร่วมโครงการ "ลดเมืองร้อน ด้วยมือเราปีที ่4" จากสถาบันส่ิงแวดล้อมไทยให้ไว้

ณ วันที ่9 กันยายน 2551

8 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า สาขางนช่าง

เทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ

ปวช. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระหว่างวันที ่15-19 ธันวาคม 2551 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ไว้ ณ วันที ่19 ธันวาคม 2551

9 จังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรเพือ่แสดงว่า กลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษา ให้การสนับสนุน
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และเข้าร่วมกิจกรรมในกาประกวดขบวนแห่ "บายศรี" วัฒนธรรมดีศรีอุดร งานประจ าปี

ทุง่ศรีเมืองอุดรธานี ปี 2551 ในวันที ่1 ธันวาคม พ.ศ.2551

10 ส านักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 7 อุดรธานี มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้

เพือ่แสดงว่าวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จัดชุดการแสดง ปฐมธาตุแห่งชีวัน การจัดกิจกรรมโครงการ

จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี วันที ่4 พฤศจิกายน 2551 มหาวิทยาลัย-

ราชภัฎอุดรธานี

11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พิธีกระท าสัตตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษา

วิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 2551 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารลกที ่24

12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 เพลงไทยสากล ชาย อาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที ่15-19 ธันวาคม 2551 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

13 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาการ (วิทย์ คณิต

อังกฤษ และความรู้รอบตัว) ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2551

14 ส านักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ไว้เพือ่แสดงว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1

สาขางานเขียนแบบคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2551 

ระหว่างวันที ่15-19 ธันวาคม 2551 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ไว้ ณ วันที ่19 ธันวาคม 2551

15 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ไว้เพือ่แสดงว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่2

สาขาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่

15-19 ธันวาคม 2551 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ไว้ ณ วันที ่19 ธันวาคม 2551

16 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอประกาศเชิดชูเกียรติเพือ่แสดงว่า

"นายเฉลิม  ชุมภูนท"์(ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน) ประกาศไว้ ณ วันที ่20 กันยายน 2551

พ.ศ.2552

1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโล่เกียรติคุณนี้ไว้เพือ่แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิค

อุดรธานีได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทออกแบบระยะส้ัน พืน้ทีไ่ม่เกิน 100 ตร.ม. สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม การประชุมทางองค์การวิชาชีพ และแข่งทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาในสังกัด

สถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 คร้ังที ่19 ประจ าปีการศกึษา 2552

วันที ่14-18 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

2 ส านักงานคระกรรมการการอาชีวศกึษา มอบโล่เกียรติคุณนี้ไว้เพือ่แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิค

อุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาพืน้ฐาน ระดับ ปวส. แผนกวิชาสามัญ

การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาในสังกัด

สถาบันอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 คร้ังที ่19 ประจ าปีการศึกษา 2552 วันที่

14-18 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
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3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอาชีว

ศึกษาภาตตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพือ่แสดงว่า 

"นายอเนก  สนสายสิงห"์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภทการเขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

4 ส านักงนคระกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพือ่แสดงว่า "นายยอดชาย ซุยส์ยา"

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขางานกลึง

5 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพือ่แสดงว่า "นายชาญกิจ  สุภา"

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการเขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

6 บริษัท เอกวิศวภัณฑ์ ทูลล์ จ ากัด ขอมอลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาเทคนิคอุตสาห-

การผลิต ไว้ให้เป็นเกียรติในการประชุมวิชการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่21 ประจ าปีการศกึษา 2552 ระหว่างวันที ่

14-18 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

7 บริษัท เอกวิศวภัณฑ์ ทูลล์ จ ากัด ขอมอลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาเทคนิคการผลิต

ไว้ให้เป็นเกียรติในการประชุมวิชการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่21 ประจ าปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที ่14-18 ธันวาคม 2552

ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

8 บริษัท เอกวิศวภัณฑ์ ทูลล์ จ ากัด ขอมอบรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 สาขางานกลึงไว้ให้เป็น

เกียรติในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ คร้ังที ่21 ประจ าปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที ่14-18 ธันวาคม 2552 ณ 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

พ.ศ.2553 1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา มอบโล่รางวัล"สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ 1" ได้ให้การสนับสนุนการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คร้ังที ่3 ระหว่างวันที ่1-5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย จังหวัดเลย

2 วิทยาลัยการอาชีพแก่งค้อ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า "วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน"ี

ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(ตามนโยบายคุณธรรมน าความรู้) ให้ไว้ ณ วันที ่4 กันยายน 2553

3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพือ่แสดงว่า "ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทร้องเพลงไทย

สากล(ชาย)" ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษา

สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่20 ประจ าปีการศึกษา
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2553 ระหว่างวันที ่14-18 ธันวาคม 2553

4 ได้รับรางวัล "โล่เกียรติยศรองชนะเลิศอันดับ 2" จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โครงการ

แข่งขันทักษะมาตราวิทยาด้านมัติส าหรับนักเรียน 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 การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ-

พอเพียง ประจ าปี 2553 "สถานศึกษาพอเพียง 2553" วันที ่23 ธันวาคม 2553

พ.ศ.2554

1 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

งานออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมทางวิชการ

องค์การวิชาชีพ ระดับชาติ คร้ังที ่20 ประจ าปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที ่26-28 ม.ค.2554

2 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโล่รางวัล เพือ่แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1 ประเภทที ่5 ส่ิงประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรร

เศรษฐกิจ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2553 ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ไว้ ณ วันที ่22 มกราคม 2554

3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า "เคร่ืองสีข้างกล้อง

แบบภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน"ี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที ่1 ประเภท 4 ส่ิงประดิษฐ์ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง "การประกวด

ส่ิงประดิษฐ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ระหว่างวันที ่18-22 มกราคม 2554 ณ 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

4 ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองอุดรธานี ขอเชิดชูเกียรติ วิทยาลัยเทคนิค

อุดรธานีทีม่ีผลงานดีเด่นและสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ไว้ ณ 

วันที ่26 มิถุนายน 2554

5 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศฟุตซอล" การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่

20-21 สิงหาคม 2554
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6 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศเทเบิลเทนนิส" การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ระหว่าง

วันที ่20-21 สิงหาคม 2554

7 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศกรีฑา" การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่

20-21 สิงหาคม 2554

8 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศเซปักตะกร้อหญิง" การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ระหว่างวันที ่20-21 สิงหาคม 2554

9 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศแบดมินตัน" การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธาน ระหว่างวันที่

20-21 สิงหาคม 2554

10 ได้รับรางวัล "ชนะเลิศฟุตซอลชาย" การแข่งขันกีฬาอาชีวศกึษาจังหวัดอุดรธาน ระหว่างวันที่

20-21 สิงหาคม 2554

11 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สกสค.) มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ นายธนภณ  สร้อยน้ า รองผู้อ านวยการ

"รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกาเป็นแบบอย่างทีดี่" วันที ่8  กันยายน 2554

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2555 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเพือ่สร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงาน

วิศกรรมโยธา คร้ังที ่6 ประจ าปีการศกึษา 2555 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

ระหว่างวันที ่15-17 สิงหาคม 2555 ทุนการศึกษา 25,000 บาท

2 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกา มอบโล่รางวัลให้ไว้เพือ่แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ได้รับรางวัล "ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ระดับเหรียญทอง"สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส.ในการประชุมวิชาการองคืการวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ คร้ังที ่21 ประจ าปีการศึกษา 2554 ณ โรงแรงสตาร์

จังหวัดระยอง ให้ไว้ ณ วันที ่2 กุมภาพันธ์ 2555

3 Certificate of Appreciation ใบประกาศเกียรติคุณ มอบให้แก่ แผนกช่างเชื่อมโลหะ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเพือ่แสดงการชื่นชม ในเดือนกรกฎาคม 2012 ทางแผนกช่างเชื่อม

ได้ให้การต้อนรับฝึกสอนและเป็นทีป่รึกษาแก่นักศึษาจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น โดยได้ทุม่เท

และเอาใจใส่ช่วยเหลือนักศึกษา เพือ่ให้เขาประสบความส าเร็จในโครงการถือเป็นตัวอย่างใน

การถ่ายทอดวิชาการด้านเทคนิคและในการแสดงน้ าใจของคนไทยได้อย่างยอดเยี่ยม ทางศูนย์

มีความภูมิใจในการแสดงความชื่นชม ณ โอกาสนี้ มอบไว้ 13 กรกฎาคม 2555

4 ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองอุดรธานี ขอเชิดชูเกียรติ ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยเทคนิคอุดราน ทีม่ีผลงานดีเด่นและสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ให้ไว้ ณ วันที ่26 มิถุนายน 2555 (นายมาลัยวรณ์  ต้ังอรุณสวัสด์ิ) นายอ าเภอเมืองจังหวัด

อุดรธานี

5 ส านักนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น "ครุฑทองค า" ให้แก่
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นายธนภณ  สร้อยน้ า รองผู้อ านวยการ 1 เมษายน 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล

6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ มอบหนังสือส าคัญนี้ให้ไว้เพือ่แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิค

อุดรธานี เป็นผู้ให้การสนับสนุน การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ คร้ังที ่34 ระหว่างวันที ่20-23 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชัยภูมิ ให้ไว้ 21 พฤศจิกายน 2555 (นายชาวัลย์  คุ้มกลาง) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชัยภูมิ ประธานกรรมการจัดงานการประชุมวิชการ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่34

7 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกา ขอมอบเกียรติประวัตินี้ไว้เพือ่แสดงว่า 

"นายวิทยา  เหล่าแดง" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะเล่านิทานพืน้บ้าน

งนมหกรรมอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่22 ปีการศึกา 2555 ระหว่างวันที่

11-14 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา ให้ไว้ณ 14 ธันวาคม 2555 (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ)์

เลาขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ไว้เพือ่แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิค

อุดรธานี หน่วยองค์การนักวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ระดับดเีดน่ การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและแข่งขันทักษะวิชาชีพ

งนมหกรรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่22 ประจ าปีการศึกษา 2555 ระหว่าง

วันที ่10-14 ธันวาคม 2555 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ให้ไว้ ณ 14 ธันวาคม 2555

9 ส านักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม" สาขางานกลึง กัด ตัด ไส" ในการประชุมวิชาการองค์การ

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วันที ่10-14 ธันวาคม 2555 นายสมใจ  เชาว์พานิช ประธาน

ผู้ประสานงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพือ่แสดงว่า ผลงานส่ิงประดิษฐ์เคร่ือง

คัดแยกเมล็ดพันธ์พืช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที ่1 ประเภทที ่5 ส่ิงประดิษฐ์สร้างสรรค์

เศรษฐกิจในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2555

วันที ่27 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

11 อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพือ่แสดงว่า ผลงานส่ิงประดิษฐ์เคร่ือง

สีข้าวกล้องแบบภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1

ประเภทที ่5 ส่ิงประดิษฐ์สร้างสรรค์เศรษฐกิจในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2555 วันที ่27 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิค

อุดรธานี

12 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตรและโล่เพือ่แสดงว่า การแข่งขันทักษะ

งานกลึง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที ่1 การแข่งขันทักษะระดับประเทศ ระหว่างวันที ่
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11-15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

13 บริษัทสยามมิชลิน จ ากัด มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพือ่แสดงว่า โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์

จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ให้ไว้ วันที ่6 ธันวาคม 2555

ณ โรงแรมเซนทรารา แกรนด์และบางกอกคอมเวนชั้นเซ็นเตอร์ เซ็นทรันเวอร์ กทม.

พ.ศ.2556 1 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเพือ่สร้างสรรค์วิชการด้านโครงสร้างดวยไม้ไอศกรีม สายงานวิชา

วิศวกรรมโยธา คร้ังที ่6 ประจ าปีการศึกษา 2556 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที ่15-17 สิงหาคม 2556 ทุนการศึกษา 25,000 บาท

2 รางวัลชนะเลิศ งานออกแบบระยะส้ัน (Skeych Design) ระดับ ปวช.และปวส. การประชุมวิชาการ

องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชา

พืน้ฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่23-27

ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

3 รางวัลชนะเลิศ งานเขียนทัศนียภาพด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม Sketch Up ระดับ ปวส.

การประชุมวิชาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ

การแข่งขันทักษะพืน้ฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่23 ปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที ่23-27 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

4 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเขียนทัศนียภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับ ปวส.

การประชุมวิชาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ

แข่งขันทักษะพืน้ฐาน ระดับชาติ คร้ังที ่23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่3-7 กุมภาพันธ์

2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

ระดับ ปวส. การประชุมวิชาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

และการแข่งขันทักษะวิชาพืน้ฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่23 ปีการศึกษา

2556 ระหว่างวันที ่23-27 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์

ระดับ ปวส. การประชุมวิชาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

และการแข่งขันทักษะพืน้ฐานระดับชาติ คร้ังที ่23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่3-7 กุมภาพันธ์

2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

7 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ

ประจ าปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่14-16 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศนการและการประชุม

ไบเทค กรุงเทพฯ

พ.ศ.2557 1 รางวัลการแข่งขันหุน่ยนต์ ABU ระดับชาติ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการอาชีวะรุ่นใหม่สร้างนวัตกรรมเพือ่แรงงานปลอดภัยและ

สุขภาพอนามัยดี ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในวันที ่
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15 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

3 รางวัลชมเชย การแข่งขันหุน่ยนต์อาชีวศึกษา ABU 2014 ระดับชาติ ประจ าปี 2557 ระหว่าง

วันที ่24-29 พฤษภาคม 2557 ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

4 รางวัลชมเชย การแข่งขันสร้างโปรแกรม VEC CREATIVE APPLICATION CONTELST2014 

ชิงถ้วยพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ระหว่างวันที ่31 สิงหาคม - 7 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การค้าเดอะสกาย ช้อปปิง้เซ็นเตอร์

พระนครศรีอยุธยา
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กลยทุธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

มาตรการที ่1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา

มาตรการที ่2 ทวิภาคี

มาตรการที ่3 ปฏิรูปการเรียนการสอน

มาตรการที ่4 ปฏิรูปส่ือ หลักสูตร

มาตรการที ่5 สุภาพชนคนอาชีวะ

กลยทุธ์ที่ 2 เพิม่ปริมาณผู้เรียน

มาตรการที ่1 ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา

มาตรการที ่2 การสร้างและการกระจายโอกาส

กลยทุธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

มาตรการที ่1 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ

มาตรการที ่2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ

กลยทุธ์ที่ 4 เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ

มาตรการที ่1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

2.3 กลยทุธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา

(กลยทุธ์ และมาตรการ ต้องสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ มาตรการ ของ สอศ.)
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4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เดิมชื่อ "โรงเรียนช่างไม้อุดรธาน"ี จัดต้ังขี้นเมื่อวันที ่7 ก.ค. พ.ศ. 2484

 ซ่ึงต้ังอยู่ที ่ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ณ สถาบันราชภัฏอุดรธานีในปัจจุบัน)

 พ.ศ. 2502 ได้เปล่ียนชื่อเป็น "โรงเรียนกการช่างอุดรธาน"ี โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ ส.ป.อ.  

พ.ศ.2514 ได้เปล่ียนชื่อเป็น "โรงเรียนเทคนิคอุดรธาน"ี โดยได้รับการช่วยเหลือภายใต้โครงการเงินกู้

เพือ่พัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ.2519 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยรวมกันกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

อุดรธานี แบ่งออกเป็น 2 วิทยาเขตในนาม "วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาเขต 1" ต่อมาเมื่อวันที่

1 มกราคม พ.ศ.2522 ได้แยกวิทยาเขตออกจากกันและเปล่ียนชื่อเป็น "วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน"ี โดยมีเนื้อที่

4 แปลง รวม 33 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา ต้ังอยู่เลขที ่3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง

จังหวัดอุดรธานี (ต้ังอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุดรธาน)ี

- แปลงที ่1 ทีต้ั่งอาคารและโรงฝึกงาน มีเนื้อที ่19 ไร่ 22.22 ตารางวา

- แปลงที ่2 บ้านพักครูและสนามกีฬา มีเนื้อที ่10 ไร่ 1 งาน 13.04 ตารางวา

- แปลงที ่3 บ้านพักครูและนักการภารโรง มีเนื้อที ่2 ไร่ 2 งาน 46.1 ตารางวา

    ประวัตกิารจัดการศึกษา

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 (เพิม่เติม)  หลักสูตร  3 ปี  (ม.6)

- ช่างก่อสร้าง

- ช่างเคร่ืองยนต์

- ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

- ช่างกลโรงงาน

4. ประวัต ิความเปน็มา และขอ้มูลดา้นอาคารสถานที่

วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
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พ.ศ. 2505 เปิดหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หลักสูตร 3 ปี (ม.ศ. 6)

- ช่างเคร่ืองยนต์

- ช่างเชื่อมโลหะแผ่น

- ช่างกลโรงงาน

- ช่างก่อสร้าง

- ช่างวิทยุและโทรคมนาคม

พ.ศ. 2507 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

- เปิดสอนเพิม่เติมในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า

พ.ศ. 2519 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรับผู้จบ ม.ศ. 6 หรือ หลักสูตร 2 ปี

- ช่างไฟฟ้าก าลัง

- ช่างยนต์

- ช่างกลโลหะ

- ช่างก่อสร้าง

พ.ศ. 2520 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หลักสูตร  3  ปี

- ช่างยนต์

- ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

- ช่างกลโรงงน

- ช่างก่อสร้าง

- ช่างวิทยุและโทรคมนาคม (พ.ศ. 2522 เปล่ียนเป็นแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์)

- ช่างไฟฟ้า

พ.ศ. 2523 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   หลักสูตร  2 ปี

- เปิดสอนเพิม่เติมใน สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

- เปิดสอนเพิม่เติมใน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

พ.ศ. 2525 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

- เปิดสอนเพิม่เติมใน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2526 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

- เปล่ียนชื่อ สาขาวิชาจากช่างกลโรงงานเป็นช่างเทคนิคการผลิต

- เปล่ียนชื่อ สาขาวิชาจากช่างเชื่อมโลหะแผ่นเป็นช่างเทคนิคโลหะ

พ.ศ. 2536 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 

- สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟ้าส่ือสาร
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พ.ศ. 2538 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 

- สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟ้าส่ือสาร

- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)

- สาขาเทคนิคการผลิต

พ.ศ. 2547 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2548 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- สาขาวิชาโลจิสติกส์

พ.ศ. 2555 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- สาขาเขียนแบบเคร่ืองกล

พ.ศ. 2556 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

- สาขาเทคโนโลยียานยนต์

- สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์

- สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

- สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง
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4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ Udonthani Technical Callege

ทีต่ั้งสถานศึกษา  เลขที ่3 หมู่ที ่- ถนนวัฒนานุวงศ์

ต าบล หมากแข้ง  อ าเภอ/เขต เมือง  จังหวัดอุดรธานี  รหัส 41000

โทรศัพท์     โทร. 0-4222-1538,0-4224-8592

โทรสาร      โทร. 0-4224-0031,0-4224-6038

เว็บไซต ์ www.udontech.ac.th

อีเมล webmaster@udontech.ac.th

เน้ือทีข่องสถานศึกษา

33 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา

     -  แปลงที ่1  ทีต้ั่งอาคารและโรงฝึกงาน  มีเนื้อที ่ 19  ไร่ 22.22 ตารางวา

     -  แปลงที ่2  บ้านพักครูและสนามกีฬา มีเนื้อที ่10 ไร่ 1 งาน 13.04 ตารางวา

     -  แปลงที ่3  บ้านพักครูและนักการภารโรง มีเนื้อที ่2 ไร่ 2 งาน 46.1 ตารางวา

     -  แปลงที ่4  บ้านพักผู้อ านวยการและนักการภารโรง มีเนื้อที ่1 ไร่ 1 งาน 80.04 ตารางวา

มอีาคาร รวมทัง้ส้ิน …21..... หลัง  มีห้องทัง้ส้ิน ....233... ห้อง ได้แก่

1 อาคารอ านวยการ จ านวน ........1....... หลัง ......6......ห้อง

2 อาคาร 5 (ห้องสมุดเก่า) จ านวน ........1....... หลัง .....15......ห้อง

3 อาคารเรียน 3 ชั้น จ านวน ........1....... หลัง .....19......ห้อง

4 อาคารเรียน 4 ชั้น จ านวน ........1....... หลัง .....17......ห้อง

5 อาคารเรียน 6 ชั้น จ านวน ........1....... หลัง .....62......ห้อง

6 อาคาร 7 ชั้น (พัสดุ) จ านวน ........1....... หลัง .....11......ห้อง

7 อาคารวิทยาบริการ จ านวน ........1....... หลัง .......5......ห้อง

8 อาคารสถาบันฯ จ านวน ........1....... หลัง .......2......ห้อง

9 อาคารสถานที่ จ านวน ........2....... หลัง .......4......ห้อง

10 อาคารชมรมวิชาชีพ จ านวน ........1....... หลัง .......2......ห้อง

11 โรงฝึกงานแผนกช่างเชื่อม จ านวน .......1....... หลัง .......4......ห้อง

12 โรงฝึกงานแผนกช่างก่อสร้าง จ านวน ........1....... หลัง .......6......ห้อง

13 โรงฝึกงานแผนกเทคนิคการผลิต จ านวน ........1....... หลัง .......4......ห้อง

14 โรงฝึกงานแผนกช่างกลโรงงาน จ านวน ........1....... หลัง .......4......ห้อง

15 โรงฝึกงานแผนกช่างยนต์ จ านวน ........1....... หลัง .......4......ห้อง

16 อาคารปฏิบัติงานเทคโนโลยียานยนต์ จ านวน ........1....... หลัง .......6......ห้อง

17 อาคารแผนกไฟฟ้า จ านวน ........1....... หลัง ......13......ห้อง
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18 อาคารแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม จ านวน ........1....... หลัง .......3.....ห้อง

19 อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า จ านวน ........1....... หลัง .......-......ห้อง

20 อาคารบ้านพักอาศัยส่วนราชการ จ านวน ........9....... หลัง .......-......ห้อง

21 อาคารนานาชาติ จ านวน ........2....... หลัง .......46.....ห้อง

เพลงมาร์ช วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

แหล่งศึกษาวิชาช่างเรียนจบครบหลายด้าน

เด่นอิสานล้วนงานผลดีเล่ืองชื่อลือไกล

ปรัชญาเราต้องเรียนดีมีวินัย

หมั่นใฝ่คุณธรรมน้อมน าเร่งรีบอาชีพผู้น า

ส่ิงส่งเสริมเพิม่พูนรวมน้ าใจในพวกเรา

ท่านคือวิษณุกรรมอันทรงนามให้จดจ า

เพราะพระองค์ทรงธรรมเป็นผู้น าสรรค์สร้างบันดาล

เกี่ยวกับสร้างสรรค์ผองเรายึดมั่นดังท่านบิดา

   (ดนตร)ี

พวกเราเทคนิคอุดร นั้นนามกรได้พระวิษณุองค์พรหม

ชื่อเสียงคนเขาชื่นชม ทุกทีน่ิยมดีเด่นสมญา

พวกเราเทคนิคอุดร (ขาวน้ าเงิน) อรชรออนซอนเต็มตา

ร่วมเกล้าเรานี้ขอน้อมวันทา กษัตรานั้นเทอดทูนเหนือดวงใจ

สีประจ า   :   สีขาวและสีน้ าเงิน

ตน้ไม ้     :    ต้นตะแบก

อ่ืน ๆ เช่น สีประจ า ต้นไม้ สัญลักษณ์  เพลง ของสถานศึกษา
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5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วทิยาลัยวทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
นำยธนภณ  สร้อยน  ำ 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 

งำนบุคลำกร 

งำนกำรเงิน 

งำนบัญช ี

งำนพัสด ุ
นำยชำญวิทย์   พิศอ่อน 

งำนอำคำรสถำนที ่

งำนประชำสัมพันธ ์

งำนทะเบยีน 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
นำยประสิทธิ์  อังกินันทน์ 

งำนวำงแผนและงบประมำณ 
นำยอภิเดช  ศิริตัง 

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
นำยสมศักดิ์  ค ำมะมูล 

งำนประกันคุณภำพฯ 
นำยรณชัย  อุปชีวะ 

งำนวิจัยพัฒนำฯ 
นำงรัชนีพร  สขุเกษม 

งำนควำมร่วมมือ 
นำยฤทธิพร  แก้ววิเชียร 

งำนส่งเสริมผลผลิต  กำรคำ้ฯ 
นำยพินิจ  บญุกว้ำง 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนกัเรียนนักศึกษำ 
นำยชัยเจริญ  ดวงแข 

งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
นำยศักดิ์ชยั  กลำงหลำ้ 

งำนครูที่ปรึกษำ 
นำงสุมลรัตน ์ กองแก้ว 

งำนปกครอง 
นำยธวัชชัย  กดูอั ว 

งานแนะแนวฯ 
นำงมยุรำ  ศรีพงษ์วิวัฒน์ 

งำนสวัสดิกำรฯ 
นำงเดือนฉำย  ปดัสำแก้ว 

งำนโครงกำรพิเศษ 
นำยทวีศักดิ์  โคตรโสภำ 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยวชิำกำร 
นำยวีระพจน์  ปรีพูล 

หัวหน้ำแผนกสำมญั 
นำยวรสิทธิ ์ ขุนค้ำ 

หัวหน้ำแผนกช่ำงยนต ์
นำยจิระศักดิ์  ภูมิศรแีก้ว 

หัวหน้ำแผนกช่ำงกลโรงงำน 
นำยอ ำนำจ  ทองแสน 

หัวหน้ำแผนกช่ำงเชื่อมโลหะ 
นำยเฉลมิวุฒิ  มำตรำ 

หัวหน้ำแผนกช่ำงไฟฟ้ำ 
นำยสัญญำ  มะโนพันธ์ 

หัวหน้ำแผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
นำยจักรพันธ์  สินเทศ 

หัวหน้ำแผนกช่ำงก่อสรำ้ง 
นำยธนบด ี อินทรเพชร 

หัวหน้ำแผนกเทคนิค
สถำปัตยกรรม 

หัวหน้ำแผนกเทคนิคอุตสำหกรรม 
นำยชชูำต ิ  ด้วงสงค์ 

หัวหน้ำแผนกเทคนิคพื นฐำน 
นำยสงวนศิลป์  ภูหนองโอง 

หัวหน้ำแผนกเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

หัวหน้ำแผนกวิชำเขียนแบบ
เครื่องกล 

หัวหน้ำงำนหลักสตูรฯ 
นำยเสกสรร  ศรียศ 

หัวหน้ำงำนวดัผลและประเมินผล 
นำงวัฒนำ  โอทำตะวงษ์ 

หัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำรฯ 
นำยบญุเหลือ  นำคสุข 

หัวหน้ำงำนอำชวีระบบทวิภำคี 
นำยไพฑูรย์  ยศเตำ 

หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรยีนกำรสอน 
นำยคมสิงห์  มำตย์วังแสง 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุดรธำน ี

นำยสิทธิ์ศักดิ์  ช ำปฏิ 
คณะกรรมกำรวิทยำลัย 
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6.1 อัตราก าลัง ปี 2558     ข้อมูล ณ วันที ่10 ตุลาคม พ.ศ.2557

ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร

อัตราก าลังของ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 213 คน

ก. ขา้ราชการ 99 คน

1 ผู้บริหาร 5 คน

2 ข้าราชการครู 92 คน

3 ข้าราชการพลเรือน 2 คน    (บคุลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค(2)

ข. ลูกจ้างประจ า 11 คน

1 ท าหน้าทีส่อน - คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน 11 คน

ค. พนักงานราชการ 3 คน

1 ท าหน้าทีส่อน 2 คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน 1 คน

ง. ลูกจ้างชั่วคราว 100 คน

1 ท าหน้าทีส่อน 57 คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน 43 คน

จ. มขีา้ราชการ/ลูกจ้าง มาชว่ยราชการ - คน

ฉ. มขีา้ราชการ/ลูกจ้าง ไปชว่ยราชการทีอ่ื่น - คน

ช. มอัีตราว่าง ไมม่คีนครอง 1 คน

1 ข้าราชการ 1 คน

2 ลูกจ้างประจ า - คน

6. ขอ้มูลบคุลากร

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

มบีุคลากรทัง้สิ้น  
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา คน

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากว่า ม.6 - คน 13 คน 13 คน

 - ปวช./ม.6 - คน 5 คน 5 คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี 1 คน 4 คน 5 คน

 - ปริญญาตรี 91 คน 34 คน 125 คน

 - ปริญญาโท 62 คน 1 คน 63 คน

 - ปริญญาเอก 2 คน - คน 2 คน

รวม 156 คน รวม 57 คน 213 คน

6.3 ข้อมูลลูกจา้งชัว่คราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จา้ง
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวม

 - จ้างด้วยงบบุคลากร 99 คน 14 คน 113 คน

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน - คน - คน - คน

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 47 คน - คน 47 คน

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 10 คน 43 คน 53 คน

 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ - คน - คน - คน

รวม 156 คน รวม 57 คน 213 คน
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6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ขา้ราชการ รวม 99 คน (ขา้ราชการครู และขา้ราชการพลเรือน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.  นายจิระศักด์ิ  ภมูิศรีแก้ว -

26.  นางมยุรา  ศรีพงษว์วิฒัน์ -

27.  นายไพฑูรย์  ยศเตา -

28.  น.ส.น ้าฝน  ต้งประเสริฐ -

29.  นายธนบดี  อินทรเพชร -

1.  นายสิทธศัิกด์ิ  ช้าปฏิ
ศศม.การบริหารการศึกษา

ครูแผนกช่างกลโรงงาน 

ครูแผนกสามัญ หมวดวิทยศาสตร์

หวัหน้าแผนกช่างก่อสร้าง

ครูแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

ครูแผนกช่างก่อสร้าง

ครูแผนกช่างไฟฟา้

ครูแผนกช่างกลโรงงาน 

หวัหน้าแผนกช่างยนต์

ครูแผนกสามัญ หมวดภาษาไทย

ครูแผนกช่างกลโรงงาน 

ครูแผนกสามัญ หมวดพาณิชยการ

ครูแผนกช่างไฟฟา้

ครูแผนกช่างไฟฟา้

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูแผนกช่างไฟฟา้

ศษด.การบริหารการศึกษา, 

ครูแผนกช่างก่อสร้าง

ค.อ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล

ค.อ.ม.การบริหารอาชีวศึกษา

M.B.A บริหารธุรกจิ

ศศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา

ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา

ค.อ.ม.ไฟฟา้

ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

ค.อ.ม.วิศวกรรมอตุสาหการ

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

ค.อ.บ.ไฟฟา้-ไฟฟา้ก้าลัง

ค.อ.ม.เคร่ืองกล

4.  นายประสิทธิ ์ อังกินันทน์

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

คบ.(สังคมศึกษา)

ค.อ.ม.เคร่ืองกล

M.B.A บริหารธุรกจิ

ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

10.  นางนิตยา  ดวงแข

9.  นายคงเดช  โสมาศรี

8.  นายคมสิงห ์ มาตย์วงัแสง

7.  นายศุภกร  เปี่ยมสกุล

6.  นายอภสิิทธิ ์ ปาทวาท

5.  นายวรีะพจน์  ปรีพลู

2.  นายธนภณ  สร้อยน ้า

3.  นายชัยเจริญ  ดวงแข

24.  นายเกรียงไกร  จันทร์โฮม

23.  นายรณชัย  อุปชีวะ

22.  นายอนุพนัธ ์ รุ่งเผ่าพนัธ์

21.  นายวรัิตน์  นิลนามะ

20.  นายชัยณรงค์  บตุรจ้านง

15.  นายสุดเขต  พกุพนู

14.  นางสุมลรัตน์  กองแก้ว

13.  นายบญัชา  เพง็สวา่ง

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

ปฏบิตัิหน้าที่

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

19.  นายจักรพนัธ ์ สินเทศ

18.  นายพรีะยุทธ  มัฆนาโส

17.  นายนรินทร์  สิงหส์กุล

16.  น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช

ค.อ.ม.เคร่ืองกล

ค.บ. เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการศึกษา

ค.อ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา)

ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

ปทส.เคร่ืองกล

ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

กศ.บ.พลศึกษา

บธ.บ.การเงินและการธนาคาร

ร.ม.สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ค.อ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล

ครูแผนกเทคนิคพื นฐาน

ครูแผนกช่างก่อสร้าง

ครูแผนกสามัญ หมวดพละศึกษา

ครูแผนกสามัญ หมวดพาณิชยการ

ครูแผนกสามัญ หมวดสังคมศึกษา

12.  นายเสกสรร  ศรียศ

11.  นายสุชาติ  คงเจริญ

ค.อ.ม.ไฟฟา้

ครูแผนกช่างกลโรงงาน 

ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ

ครูแผนกสามัญ หมวดสังคมศึกษา
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30.  นางเดือนฉาย  ปดัสาแก้ว -

31.  นางนิภาพรรณ  พศิอ่อน -

32.  นายปรีชา  เริงวทิย์ -

33.  นายสากล  แนวตัน -

34.  นางวฒันา  โอทาตะวงษ์ -

35.  นางละมัย  สมต้น -

36.  นางรัชนีพร  สุขเกษม -

37.  นายเรืองสิทธิ ์ สุวรรณสรี -

38.  นายสุวชิ  จันทรกอง -

39.  นายอาทติย์  เจริญเพง็ -

40.  นายพทุธ  ธรรมสุนา -

41.  นายสมพาน  ชิงชัย -

42.  นายศักด์ิสิทธิ ์ สร้อยสังวาลย์ -

43.  นายภาคิน  อัศวภมูิ -

44.  นายนิเวศน์  เดินสันเทยีะ -

45.  นายทวศัีกด์ิ  คัมภบ์ญุยอ -

46.  นายวรีะชัย  โภคชัย -

47.  นายทวศัีกด์ิ  โคตรโสภา -

48.  นายวลัลภ  โพธิใ์บ -

49.  นายอนุรักษ ์ ชนะกุล -

50.  นายสัญญา  มะโนพนัธ์ -

51.  นางสุชัญญ์ญา  ชะลูด -

52.  นายวฑูิรย์  ปิ่นวนิชย์กุล -

53.  นางรุ่งนภา  อัศวภมูิ -

54.  นายรชต  ค้าพลแสน -

55.  นายบญุเหลือ  นาคสุข -

56.  นางอัมพร  พจน์สมพงส์ -

57.  นายชูชาติ  ด้วงสงค์ -

58.  นางพชัรา  ศิริรัตน์ -

59.  นายสมบรูณ์  ภมูิวฒันพมิพ์ -

60.  นายสุวงศ์  พนิิจการ -

หัวหน้าแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

ครูแผนกสามัญ หมวดคณิตศาสตร์

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏบิตัิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

ครูแผนกช่างยนต์

ครูแผนกช่างไฟฟา้

ครูแผนกสถาปตัย์

ครูแผนกช่างไฟฟา้

ครูแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ

ครูแผนกสามัญ หมวดสังคมศึกษา

ครูแผนกสามัญ หมวดภาษาอังกฤษ

ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

ครูแผนกช่างกลโรงงาน 

ครูแผนกช่างยนต์

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

หวัหน้าแผนกช่างไฟฟา้

ครูแผนกช่างไฟฟา้

ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ

ครูแผนกช่างก่อสร้าง

ครูแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูแผนกช่างยนต์

ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ

ครูแผนกช่างก่อสร้าง

ครูแผนกสามัญ หมวดคณิตศาสตร์

ครูแผนกสามัญ หมวดสังคมศึกษา

ครูแผนกสามัญ หมวดวิทยศาสตร์

ครูแผนกช่างกลโรงงาน 

ครูแผนกเทคนิคพื นฐาน

ครูแผนกสามัญ หมวดภาษาอังกฤษ

ครูแผนกสามัญ หมวดภาษาไทย

ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ

กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา

ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษฯ

ค.อ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วท.บ.คณิตศาสตร์

คบ.อตุสาหกรรมศิลป์

ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

วศ.บ.ไฟฟา้ส่ือสาร

ค.อ.ม.ไฟฟา้

คอ.บ.สถาปตัยกรรม

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟา้

ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ

ค.อ.ม.อตุสาหการ

ค.อ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล

ค.อ.ม.วิศวกรรมอตุสาหการ

 ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟา้

คบ.การศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ค.อ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล

ปวส.อเิล็กทรอนกิส์

ค.อ.บ.เคร่ืองมอืกล

ค.อ.ม.วิศวกรรมอตุสาหการ

ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

ค.อ.ม.เคร่ืองกล

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

คอ.บ. เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

กศ.ม.การวิจัยการศึกษา

คบ.(สังคมศึกษา)

วศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา

ศศ.ม.การบริหารการศึกษา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
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61.  นายชาญวทิย์  พศิอ่อน -

62.  น.ส.กอบกุล  จงกลนี -

63.  นายพลเทยีน  ด่านดาหาร -

64.  นายเศรษฐวชิญ์  วงันันท์ -

65.  นายประสิทธิ ์ เดชศิริพนัธ์ -

66.  นายฤทธพิร  แก้ววเิชียร -

67.  นายประยุทธ  สีสิงห์ -

68.  นายสมศักด์ิ  ค้ามะมูล -

69.  นายปญัญา  จ้าปาเทศ -

70.  นายวทิยา  พงษห์นองโน -

71.  นายสาโรจน์  เพง็บญุ -

72.  นายบญุมี  ภคูรองหนิ

73.  น.ส.คมข้า  ธรรมรักษา

74.  นายธวชัชัย  กุดอั ว

75.  นายอภชิัย  ขันเดช

76.  นางบษุราภรณ์  แสนจันทร์

77.  นายเฉลิมวฒิุ  มาตรา

78.  นายวรสิทธิ ์ ขุนค้า

79.  นายมนตรี  พพิฒันสุข

80.  นายอภเิดช  ศิริตัง

81.  นายวลิพ  หาญประกอบ

82.  นายสงวนศิลป ์ ภหูนองโอง

83.  นายจรูญ  พรมสุทธิ์

84.  นายกิตติพงษ ์ รัตนวงษว์วิฒัน์

85.  นายยุทธชาติ  ประกอบเสริม

86.  นายแหนม  กาสี

87.  นายปณัณทตั  ร่มสุข

88.  นายอ้านาจ  ทองแสน

89.  นายพนิิจ  บญุกวา้ง

90.  นายสมศักด์ิ  แก้วไสย

91.  นายสุทธวทิย์  วงศ์พรหมเมฆ

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏบิตัิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ครูแผนกช่างไฟฟา้

ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ

หวัหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

ครูแผนกเทคนิคพื นฐาน

ครูแผนกช่างยนต์

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

หวัหน้าแผนกเทคนิคพื นฐาน

หัวหน้าแผนกเขียนแบบเคร่ืองกล

ครูแผนกช่างกลโรงงาน 

ครูแผนกช่างยนต์

ครูแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

ครูแผนกช่างยนต์

ครูแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

หวัหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะ

หวัหน้าแผนกสามัญ หมวดวทิยศาสตร์

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูแผนกช่างไฟฟา้

ครูแผนกสามัญ หมวดพาณิชยการ

ครูแผนกช่างไฟฟา้

ครูแผนกช่างกลโรงงาน 

ครูแผนกช่างก่อสร้าง

ครูแผนกช่างไฟฟา้

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูแผนกช่างก่อสร้าง

ครูแผนกสามัญ หมวดคณิตศาสตร์

-

ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารฯ

ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป(์สาขาวชิาการศึกษา)

ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน

ค.บ. (อตุสาหกรรมศิลป์)

 ค.อ.ม. วิศวกรรมอตุสาหการ

ศศ.บ.(การพฒันาชุมชน)

ค.อ.ม. เคร่ืองกล

ค.บ.(อตุสาหกรรมศิลป์)

ค.อ.ม.ไฟฟา้

ค.อ.ม.(บริหารอาชีวศึกษา)

ค.อ.บ.(อตุสาหการ-เคร่ืองมอืกล)

ค.อ.ม.(เคร่ืองกล)

ค.อ.บ.(วิศวกรรมอตุสาหกรรม)

คบ.สังคมศึกษา

ค.อ.ม.เคร่ืองกล

วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

M.B.A บริหารธุรกจิ

ค.บ.(อตุสาหกรรมศิลป์)

กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ค.อ.บ.อเิล็กทรอนกิส์ไฟฟา้ส่ือสาร

 วศ.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ค.อ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล-เทคนิคยานยนต์)

ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

ปทส.(ช่างกอ่สร้าง)

ค.อ.บ.โยธา-กอ่สร้าง

กศ.ม.การวิจัยการศึกษา

ปทส.ไฟฟา้ก้าลัง

ศษ.บ.บริหารการศึกษา

ค.อ.ม.บริหารการศึกษา

ค.อ.ม.ไฟฟา้

ครูแผนกช่างก่อสร้าง

ครูแผนกสามัญ หมวดสังคมศึกษา

ครูแผนกช่างกลโรงงาน 

-

-

-

-

-
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92.  นายศักด์ิชัย  กลางหล้า

93.  นายเลิศศักด์ิ  เปศรี

94.  นายสมัย  ก้งซุย

95.  นายชูชาติ  เปน็มงคล

96.  นายอดุลย์  กัลยาแก้ว

97.  นายพทิรู  โยธาประเสริฐ

98.  นางณัฐพชัร์  งานรุ่งเรืองเกิด

99.  นางพนิดา  สุขสบาย

6.3.2. ลูกจ้าประจ า รวม 11 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

8.  นายสุเทพ  บณัฑิต

9.  นายประสบ  สุวรรณชัยรบ

10.  นายเทยีบ  ดีษะเกตุ

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏบิตัิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

-

-

-

-

-

-

-

-

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร

ผู้ช่วยหวัหน้างานการเงิน

หวัหน้าแผนกเทคนิคสถาปตัย์

ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ

ครูแผนกช่างไฟฟา้

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูแผนกช่างกลโรงงาน ป.ตรี 

ปวส.การตลาด

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษาฯ)

วศ.บ.(อตุสาหการ-เชื่อมประสาน)

วศ.บ.ไฟฟา้

ค.อ.ม.ไฟฟา้

ค.อ.ม.ไฟฟา้

วุฒิการศึกษา ปฏบิตัิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ชื่อ - สกุล

1.  นายธรีะยุทธ  โนนหนิ ม.6 - ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

2.  นายสุรชัย  โคตรแสนลี ม.6 - พนักงานขับรถยนต์

3.  นางสุพรรณี  สุดนางาม ศศ.บ.การจัดการทั่วไป - ผู้ช่วยหวัหน้างานพสัดุ

4.  นายสงัด  พลทะจักร ปวส.พณิชยการ - ผู้ช่วยหวัหน้างานบริหารทั่วไป

5.  นายวรีพนัธ ์ ช่วยค  าชู มศ.3 - ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

6.  นางวาสนา  แสนค า มศ.3 - ผู้ช่วยหวัหน้างานการเงิน

7.  นางสมคิด  งามปญัญา คบ.สังคมศึกษา - ผู้ช่วยหวัหน้างานทะเบยีน

11.  นายพรศักด์ิ  ค าตะพนัธ์ ปวช.ไฟฟา้ - งานอาคารสถานที่

-

-

พนักงานขับรถยนต์ป.4

ป.4

ม.6

- งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่
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6.3.3. พนักงานราชการ รวม 3 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว รวม 100 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.  นายยุทธนา  เทพจันทร์

20.  นายพริวตัร  รัฐเมือง

19.  นายรัตนสิทธิ ์ สายสิทธิ์

4.  นายปรีดา  ตรงสาหสั

3.  นายสรรพวธุ  หมู่โสภญิ

18.  นายปรีดี  ศรีนาม

17.  นายธรรมศักด์ิ  อึ งวัฒนศิริกลุ

16.  นายภมูิวฒัน์  บญุรักษา

15.  นายสุวพชิญ์  โมรา

14.  น.ส.กนกวรรณ  ทองทวี

13.  นายภวูดล  กลับกลาง

12.  นายพงษพ์ฒัน์  ตรีพรม

11.  นายไมตรี  สุค้า

2.  นายวศิณุ  ทองเฝือ

1.  นายพทุธา  ทองพทิกัษ์

9.  นายณัฎฐกร  สาสิงห์

8.  นายสุธ ี กุลสุวรรณ์

7.  นายภคัคิป  ไกรโสดา

6.  นายทนงศักด์ิ  มงคลสวสัด์ิ

คอ.บ.(วิศวกรรมอตุสาหการ)

วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองมือ

ค.อ.บ.วิศวกรรมการผลิต

ค.อ.ม.วิศวกรรมอตุสาหการ-เชื่อมประกอบ

คอ.บ.(วิศวกรรมอตุสาหการ-เชื่อมประกอบ)

ค.อ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการ-ออกแบบการผลิต

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา้)

ค.อ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล)

ค.อ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล)

ค.อ.บ.(วิศวกรรมอตุสาหการ)

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-เคร่ืองกล

คอบ.วิศวกรรมอตุสาหการ

คอบ.วิศวกรรมอตุสาหการ

คอ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)

คอ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร)

ปทส. ช่างยนต์

วศ.บ. (เคร่ืองกล)

ค.อ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล)

วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล)

แผนกช่างยนต์

แผนกช่างยนต์

แผนกช่างยนต์

แผนกช่างยนต์

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏบิตัิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1.  นางอัจฉรา  บญุพรม วศ.บ. เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม แผนกสามัญ หมวดวิทยาศาสตร์ -

2.  นายราเชน  ชิ นสวสัด์ิ คอ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม แผนกอิเล็กทรอนิกส์ -

3. นางสุคลนี  โยประทมุ บธ.บ. การบญัชี - ผู้ช่วยหวัหน้างานพสัดุ

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏบิตัิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

แผนกช่างยนต์

แผนกช่างยนต์

5.  นายผดุงเกียรติ  สิงหม์นต์

แผนกช่างยนต์

แผนกช่างยนต์

แผนกช่างยนต์

แผนกช่างกลโรงงาน

แผนกช่างกลโรงงาน

แผนกช่างกลโรงงาน

แผนกช่างกลโรงงาน

แผนกช่างกลโรงงาน

แผนกช่างกลโรงงาน

แผนกเทคนิคพื นฐาน

แผนกเทคนิคพื นฐาน

แผนกเทคนิคพื นฐาน

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏบิตัิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

39.  นายวสันต์  บญุภา

38.  น.ส.ศิรินาถ  วเิศียรศาสตร์

37.  นายพรประชา  สุทธปิระภา

51.  นายสิทธชิัย  บตุรแสนลี

50.  นายชยังกูร  บวัคอม

49.  นายธนาเสฎฐ์  ตราชู

48.  นายพศิาล  คีรีวงก์

45.  นายไพโรจน์  ชาละวนั

44.  นายพษิณุพงศ์  นันทราช

43.  นายจักรพงษ ์ อุประโคตร

42.  นายทวณั  เสนามงคล

47.  นายวนัชัย  ศรีสัย

46.  นางอมรรัตน์  นครไพร

41.  นายพรีวฒัน์  สุวรรณศรี

40.  น.ส.นฤมล  ลีพฤติ

28.  นายวชัชิระ  สังฆะมณี

36.  นายอนันต์ชัย  โคตรแสนลี

35.  นายเขมชาติ  วรพฒุ

34.  นายอนิรุตต์  บวัระพา

33.  นายวรวทิย์  คามะเชียงพณิ

32.  นายอภชิิต  หงษาค้า

31.  นายจักรกฤษ  รอดสุข

30.  นายสมภพ  จันทรา

29. ว่าที่ ร.ต.นพดล  ไชยประเสริฐ

27.  นายธนพล  แก้วค้าแจ้ง

26.  นายสุภาษติ  จิตรไทย

25.  นายบญุญลักษณ์  สุขเกษม

24.  นายธนพล  ธนอนันต์ตระกูล

23.  นายเอกพฒัน  เมืองดู

22.  นายจักราวธุ  นันททรัพย์

21.  นายเดชา  อารีเอื อ

ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรม)

ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

ปทส. (โยธา-กอ่สร้าง)

คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

คอบ.(สถาปัตยกรรม)

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรม)

ศป.บ. (ออกแบบภายใน)

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา้

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา้

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา้

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา้

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟา้

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา้

ค.อ.บ.คอมพวิเตอร์

ค.อ.บ.วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์

ค.อ.บ.(สาขาคอมพวิเตอร์)

ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา้)

วศ.บ.วศิวกรรมระบบเคร่ืองมือวดั

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา้ก้าลัง

ค.อ.บ.(วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม)

ค.อ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)

คอ.บ.(วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม)

ปทส.สาขาไฟฟ้าส่ือสาร (อิเล็กทรอนิกส์)

ค.อ.บ.วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ค.อ.บ.คอมพวิเตอร์

คอ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล)

ค.อ.บ.ออกแบบการผลิต

วศ.บ. (อตุสาหการ)

ค.อ.บ.(วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์)

ปทส.เทคนิคไฟฟา้ส่ือสาร

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกช่างไฟฟา้

แผนกช่างไฟฟา้

แผนกช่างไฟฟา้

แผนกช่างไฟฟา้

แผนกช่างไฟฟา้

แผนกช่างไฟฟา้

แผนกช่างไฟฟา้

แผนกช่างไฟฟา้

แผนกช่างไฟฟา้

แผนกช่างก่อสร้าง

แผนกช่างก่อสร้าง

แผนกช่างก่อสร้าง

แผนกช่างก่อสร้าง

แผนกเทคนิคสถาปตัย์

แผนกเทคนิคสถาปตัย์

แผนกเทคนิคสถาปตัย์

แผนกเทคนิคสถาปตัย์

Jin



40

-

-

-

-

-

-

ชื่อ - สกุล

78.  น.ส.ปทัมพร  อาจหาญ

77.  น.ส.ทศันีย์  ลีบาง

76.  นางนิศารัตน์  ยศษา

75.  น.ส.หนึ่งฤทยั  ชุมภนูท์

74.  น.ส.พติราภรณ์  จุลชัยวรกุล

73.  นายกฤษฎา  เชิดพานิช

82.  น.ส.พรพรรณ  บรุะค้า

81.  นางลดาวลัย์ สร้อยสังวาลย์

80.  น.ส.เมลานี  โนนหนิ

79.  น.ส อุบล  มาสนา

55.  น.ส.รัตนาภรณ์  อุปสาร

72.  น.ส.สิริธร  อุปสิทธิ์

71.  น.ส.นนัทช์ญาน ์ ศรีวัฒนทรัพย์

70.  น.ส.นันทน์ภสั กันลัยพนัธุ์

69.  น.ส.สุจิตรา  หมู่โยธา

68.  นางสิริกร  พมิพโ์ต

67.  นางสุชีรา  มะรี

66.  นางวราภรณ์  ทองเฝือ

65.  น.ส.อรวรรณ  วฒิุเสน

64.  นายสัญชัย  วงัค้า

63.  นางณัชชา  ชิ นสวสัด์ิ

62.  น.ส.จิรภทัร  ชื่นอุทยั

61.  นางวไิลลักษณ์  สิงหป์ั้น

60.  นายชัชวาลย์  มุงคุณ

59.  นางนฤมล  ไชยสุรินทร์

58.  นางศิริรัตน์  สิงหส์กุล

57.  นายศักเรนทร์  ทพิย์บญุผล

56.  น.ส.พกิุลทอง  สิงหท์ยุ

54.  น.ส.พชัรา  อ้วนแพง

53.  น.ส.นันทน์ภสัร  พรมสุทธิ์

52.  น.ส.วรัญญา  พงษห์นองโน

ปวส.คอมพวิเตอร์

บธ.บ.(การตลาด)

ป.ตรี

บธ.บ.(คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)

บธ.บ.การจดัการทัว่ไป

บธ.บ.(คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)

ศศ.บ.การบัญชี

ป.ตรี

บธ.บ.(คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)

ศศ.บ.การจดัการทัว่ไป

คบ.(จติวิทยาและการแนะแนว)

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

บธ.บ.(การตลาด)

บธ.บ.(การตลาด)

ป.ตรี บรรณรักษ์

บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)

บธ.บ.(บัญช)ี

คบ.(อตุสาหกรรมศิลป์)

บธ.บ.(การจดัการทัว่ไป)

M.B.A  บริหารธุรกจิ

ศศ.บ.การจดัการทัว่ไป

ศศ.บ.ภาษาองักฤษธุรกจิ

ค.บ.(คณิตศาสตร์)

บธ.บ.(บัญช)ี

บธ.บ.(บญัชี)

ปวส.เชื่อมโลหะ

บธ.บ.(การตลาด)

สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม

ศศ.บ.ภาษาองักฤษ

ค.บ.(ภาษาองักฤษ)

ค.บ.(ภาษาองักฤษ)

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

-

-

- เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนกเทคนิคสถาปตัย์

ปฏบิตัิหน้าที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

 หมวดภาษาอังกฤษ

 หมวดภาษาอังกฤษ

 หมวดภาษาอังกฤษ

 หมวดภาษาอังกฤษ

 หมวดคณิตศาสตร์

- เจา้หน้าทีง่านบริหารงานทัว่ไป (ด้านพัสดุ)

เจา้หน้าทีง่านบริหารงานทัว่ไป (ด้านพัสดุ)

เจา้หน้าทีง่านบริหารงานทัว่ไป (ด้านพัสดุ)

เจา้หน้าทีง่านบริหารงานทัว่ไป (ด้านการเงิน)

เจา้หน้าทีง่านบริหารงานทัว่ไป (ด้านการเงิน)

เจา้หน้าทีง่านบริหารงานทัว่ไป (ด้านการบัญชี)

เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป (ด้านเอกสารการพิมพ)์

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

เจา้หน้าทีง่านบริหารงานทัว่ไป

เจ้าหน้าที่งานทะเบยีน 

เจ้าหน้าที่งานทะเบยีน 

เจ้าหน้าที่งานทะเบยีน 

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพนัธ์

เจ้าหน้าที่หอ้งสมุด

บรรณารักษ์

เจ้าหน้าที่หอ้งสมุด

เจ้าหน้าที่หอ้งสมุด

เจ้าหน้าที่งานพฒันาหลักสูตรฯ

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

เจ้าหน้าที่งานทวภิาคี

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

-

-

-

-
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100.  นางรัตนา  มาอาษา

99.  น.ส.รัติยา  ศรีจ้นทรา

98.  นางสลาลัย  ศรีรักษา

97.  นายอนันต์  ค้างาม

90.  น.ส.วรรณนิศา  จันทร์งาม

89.  น.ส.นิภาดา  จันแดง

88.  น.ส.อรนงค์  ธรรมรักษา

87.  นายธนาเสฎฐ์  พึ่งกิจทวโีชค

86.  นายวธิวทิย์  ศันติวฒันพงศ์

85.  น.ส.สิวริินทร์  แย้มเจริญ

96.  นายเรืองฤทธิ ์  จันทร์เรือง

95.  นายทวปี  ฟงัแฟง

94.  นายศรายุทธ  สาราช

93.  นายอ้านวยพล  ศรีรักษา

92.  นายสง่า  สมบรูณ์

91.  นายสุระเดช  ยิ่งคงดี

84.  น.ส.ธรีนุช  สินธกุูต

83.  น.ส.กัลยา  ฆาประเดิม

ชื่อ - สกุล

ป.6

ป.6

ป.6

ป.6

ป.6

บธ.บ.(คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)

บธ.บ.(คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)

 ป.ตรี

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

ป.6

ปวส.ไฟฟา้

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ปวช.ไฟฟา้

ม.6

ป.4

ปวช.ก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปฏบิตัิหน้าที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

แม่บา้น

แม่บา้น

แม่บา้น

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ

พนักงานขับรถยนต์

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

เจ้าหน้าที่งานสวสัดิการฯ

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ,งานปกครอง
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทัง้สิน้ คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 ปีท่ี ่3 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม

รวมทัง้สิน้ 898 600 553 2,051 966 673 1,639 3,690

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

     - สาขาวชิาช่างยนต์ 198 150 123 471 471

     - สาขาวชิาเคร่ืองกล/สาขางานเทคนิคยานยนต์ 175 108 283 283

     - สาขาวชิาเทคโนโลยยีานยนต์

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 - สาขาวชิาช่างกลโรงงาน 164 99 67 330 330

 - สาขาวชิาเทคนิคการผลิต/สาขางานเคร่ืองมือกล 136 98 234 234

สาขาวิชาช่างเชือ่มโลหะการ

 - สาขาวชิาช่างเชือ่มโลหะ 23 26 25 74 74

 - สาขาวชิาเทคนิคโลหะ/สาขางานเทคนิคการเชือ่มอุตสาหกรรม 25 35 60 60

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

 - สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง 154 108 91 353 353

 - สาขาวชิาไฟฟ้าก าลัง/สาขางาน เคร่ืองกลไฟฟ้า 58 69 127 127

 - สาขาวชิาไฟฟ้าก าลัง/งาน ติดต้ังไฟฟ้า 89 77 166 166

 - สาขาวชิา/งาน เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 34 34 34

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2557  (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรียนที ่2/2557(ปีปัจจุบัน)

3,690

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทัง้สิน้ คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 ปีท่ี ่3 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 135 102 121 358 358

 - สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 55 39 94 94

 - สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 56 42 98 98

 - สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานระบบโทรคมนาคม 26 19 45 45

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขาวชิาช่างก่อสร้าง 47 22 33 102 102

 - สาขาวชิาการก่อสร้าง/สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง 36 21 57 57

สาขาวิชาโยธา

 - สาขาวชิาช่างโยธา 62 34 34 130 130

 - สาขาวชิาโยธา/สาขางานโยธา 73 44 117 117

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 - สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 43 30 34 107 107

 - สาขาวชิาเทคนิคสถาปัตยกรรม/สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 46 14 60 60

7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2557  (ปีปัจจุบัน) 

3,690

ภาคเรียนที ่2/2557(ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทัง้สิน้ คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 ปีท่ี ่3 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง

 - สาขาวชิาช่างซ่อมบ ารุง 33 33 33

 - สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานติดต้ังและบ ารุงรักษา 23 23 23

 - สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 52 36 88 88

 - สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานเทคโนโลยอีุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 39 23 62 62

สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครือ่งกล

 - สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 8 25 33 33

 - สาขาวชิาเขียนแบบเคร่ืองกล/สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต

2.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์

  - สาขาวชิาการจัดการโลจีสติกส์/สาขางานการจัดการการขนส่ง 23 16 39 39

3.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 39 21 60 60

 - สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ/สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 20 32 52 52

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้ ทัง้ปีการศึกษา (2557) รวมทัง้สิน้ คน

   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอืน่ ๆ ................คน

ปีการศึกษา 2557  (ปีปัจจุบัน) 

7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

3,690

ภาคเรียนที ่2/2557(ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

Jin
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทัง้สิน้ คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 ปีท่ี ่3 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม

รวมทัง้สิน้ 980 898 600 2,478 1,120 966 2,086 4,564

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

     - สาขาวชิาช่างยนต์ 200 198 150 548 548

     - สาขาวชิาเคร่ืองกล/สาขางานเทคนิคยานยนต์ 180 175 355 355

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 - สาขาวชิาช่างกลโรงงาน 160 164 99 423 423

 - สาขาวชิาเทคนิคการผลิต/สาขางานเคร่ืองมือกล 140 136 276 276

สาขาวิชาช่างเชือ่มโลหะการ

 - สาขาวชิาช่างเชือ่มโลหะ 40 23 26 89 89

 - สาขาวชิาเทคนิคโลหะ/สาขางานเทคนิคการเชือ่มอุตสาหกรรม 40 25 65 65

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

 - สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง 160 154 108 422 422

 - สาขาวชิาไฟฟ้าก าลัง/สาขางาน เคร่ืองกลไฟฟ้า 40 58 98 98

 - สาขาวชิาไฟฟ้าก าลัง/งาน ติดต้ังไฟฟ้า 80 89 169 169

 - สาขาวชิา/งาน เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 40 34 74 74

ระดับ ปวช. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

ปีการศึกษา 2558  (ปีต่อไป) 

ระดับ ปวส.

4,564

ภาคเรียนที ่1/2558(ปีปัจจุบัน)

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

Jin
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทัง้สิน้ คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 ปีท่ี ่3 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 - สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 160 135 102 397 397

 - สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 60 55 115 115

 - สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 80 56 136 136

 - สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานระบบโทรคมนาคม 40 26 66 66

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 - สาขาวชิาช่างก่อสร้าง 60 47 22 129 129

 - สาขาวชิาการก่อสร้าง/สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง 40 36 76 76

สาขาวิชาโยธา

 - สาขาวชิาช่างโยธา 60 62 34 156 156

 - สาขาวชิาโยธา/สาขางานโยธา 80 73 153 153

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 - สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 40 43 30 113 113

 - สาขาวชิาเทคนิคสถาปัตยกรรม/สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 40 46 86 86

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2558  (ปีต่อไป) 

4,564

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.

ภาคเรียนที ่1/2558(ปีปัจจุบัน)

ระดับ ป.ตรี/ปทส.

Jin
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทัง้สิน้ คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 ปีท่ี ่3 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง

 - สาขาวชิาช่างซ่อมบ ารุง 40 33 73 73

 - สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานติดต้ังและบ ารุงรักษา 20 23 43 43

 - สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 60 52 112 112

 - สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานเทคโนโลยอีุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 60 39 99 99

สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครือ่งกล

 - สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 20 8 28 28

 - สาขาวชิาเขียนแบบเคร่ืองกล/สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต 40 40 40

2.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์

  - สาขาวชิาการจัดการโลจีสติกส์/สาขางานการจัดการการขนส่ง 40 23 63 63

3.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 40 39 21 100 100

 - สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ/สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 40 20 60 60

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้ ทัง้ปีการศึกษา (2558) รวมทัง้สิน้ คน

   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอืน่ ๆ ................คน

ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

ภาคเรียนที ่1/2558(ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช.

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2558  (ปีต่อไป) 

4,564

Jin
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หน่วย : บาท

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

 วจิัย

สร้างองค์

ความรู้

 รวม

 1.โครงการความ

ร่วมมือผลิต

ก าลังคนด้าน

อาชีวศึกษา

 2.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ต้ังแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

 3.โครงการ

เตรียมความ

พร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

 4. โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม 

จริยธรรมใน

สถานศึกษา

 5. โครงการเรียนฟรี 

15 ปี
 รวมทั้งสิ้น

4,876,186.33  68,742,374.22   1,272,150.00  231,200.00   -        75,121,910.55   60,000.00       14,520,600.00     200,000.00     56,471.00   9,465,653.25       24,302,724.25   99,424,634.80    

 1. แผนงานสรา้งและขยายโอกาศทางการศึกษา 4,876,186.33  68,742,374.22  1,272,150.00  -             -       74,890,710.55  60,000.00      -                  -               -           -                   60,000.00        74,950,710.55   

 - งบบุคลากร -                55,629,510.96   -                -              -        55,629,510.96  -                -                    -                -            -                     -                 55,629,510.96   

 - งบด าเนินงาน 4,724,646.33  10,207,642.16   75,900.00       -              -        15,008,188.49  60,000.00       -                    -                -            -                     60,000.00        15,068,188.49   

 - งบลงทุน -                -                  -                -              -        -                 -                -                    -                -            -                     -                 -                 

 - งบเงินอุดหนุน 15,000.00       280,000.00       -                -              -        295,000.00      -                -                -                -            -                     -                 295,000.00       

 - งบรายจ่ายอื่น 136,540.00     2,625,221.10     1,196,250.00  -              -        3,958,011.10    -                -                    -                -            -                     -                 3,958,011.10    

2. แผนงาน ป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ

ในภาครฐั -               -                 -               -             -       -                 -               -                  -               56,471.00  -                   56,471.00        56,471.00         

 - งบรายจ่ายอื่น -            -              -            -           -      -              -             -                -             56,471.00 -                 56,471.00        56,471.00         

3. แผนงาน ส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนา
-               -                 -               231,200.00  -       231,200.00      -               -                  -               -           -                   -                 231,200.00       

 - งบเงินอุดหนุน -            -              -            231,200.00 -      231,200.00      -             -                -             -         -                 -                 231,200.00       

4. แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
-               -                 -               -             -       -                 -               14,520,600.00    -               -           9,465,653.25      23,986,253.25  23,986,253.25   

 - งบเงินอุดหนุน -            -              -            -           -      -                 -             14,520,600.00 -             -         9,465,653.25    23,986,253.25  23,986,253.25   

5. แผนงาน สรา้งเครอืข่ายความรว่มมืระดบัอาเซียนและ

ตา่งประเทศ -               -                 -               -             -       -                 -               -                  200,000.00    -           -                   200,000.00      200,000.00       

 - งบรายจ่ายอื่น -            -              -            -           -      -                 -               -                  200,000.00  -         -                 200,000.00      200,000.00       

สว่นที ่3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ผลผลิต

ผลการใช้จ่ายเงนิปปีจัจุบนั (ป ี2557) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

3.1 สรปุผลการใช้จ่ายเงนิ ปทีีผ่่านมา (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557)

แผนงาน/งบรายจ่าย
 รวมทัง้สิน้    

เปน็เงนิ

Jin
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1. ประมาณการรายรับ 130,868,765.28 บาท
 ก. เงนิรายได้ (บกศ.) ยกมา 15,129,582.87 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 3,565,882.87   บาท

 - คาดวา่มีรายรับในปีต่อไป 11,563,700.00  บาท

 ข. เงนิงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ทีค่าดว่าจะได้รับ 115,739,182.41 บาท

งบบุคลากร 55,191,329 บาท

งบด าเนินงาน 16,391,500 บาท

งบลงทุน 13,680,000.00  บาท

งบอุดหนุน 25,402,103.41  บาท

งบรายจ่ายอื่น 5,074,250.00   บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 130,868,765.28 บาท
งบบุคลากร 66,052,369.00    บาท

 - เงินเดือน 43,415,428.00   บาท

 - ค่าจ้างประจ า 3,005,580.00    บาท

 - เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน 8,130,981.00    บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 639,340.00       บาท

 - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 10,361,040.00   บาท

 - ค่าครองชีพชั่วคราว 500,000.00       บาท

งบด าเนินงาน 30,284,000.00    บาท

 -  ค่าตอบแทน 14,800,000.00  บาท

 -  ค่าใช้สอย 3,850,000.00   บาท

 -  ค่าวสัดุ 5,600,000.00   บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 6,034,000.00   บาท

งบลงทุน 15,087,620.00    บาท

 -  ค่าส่ิงก่อสร้าง 12,600,000.00  บาท

 -  ค่าครุภัณฑ์ 2,487,620.00   บาท

งบเงนิอุดหนุน 10,373,157.00    บาท

 -  อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ฯ 240,000.00      บาท

 -  อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา 9,838,157.00   บาท

ต้ังแต่อนุบาลจนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

 -  อื่น ๆ 295,000.00      บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 7,397,050.00      บาท

 -  โครงการตามนโยบาย สอศ. 5,210,150.00   บาท

 -  โครงการต่าง ๆ ของวทิยาลัยฯ 2,186,900.00   บาท

ส ารองจ่าย 1,674,569.28      บาท

 -  เงินส ารอง 1,674,569.28   บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป)

ส่วนที ่3 

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

Jin
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น

เงินรายได้ เปน็เงนิ

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

 วจิัย

สร้างองค์

ความรู้

 รวม

 1.โครงการ

ความร่วมมือ

ผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษา

 2.โครงการ

งบอุดหนุนค่า

จัดการเรียนการ

สอน

 3.โครงการ

งบอุดหนุน

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

 4. โครงการ

เรียนฟรี 15 ปี

 5.โครงการงบ

อืน่ ๆ ที่ได้รับ

จัดสรรจาก สอศ.

 รวมทั้งสิน้  บกศ.

12,363,600.00 76,258,329.00  1,272,150.00   240,000.00  -       90,134,079.00     60,000.00     15,028,946.41    2,151,275.00   7,686,882.00  678,000.00     25,605,103.41    15,129,582.87  130,868,765.28            

 - งบบคุลากร -                55,191,329.00  -                -             -       55,191,329.00     -              5,504,400.00      -                -               -               5,504,400.00      5,356,640.00    66,052,369.00              

เงินเดือนข้าราชการ -                43,415,428.00  -                -             -       43,415,428.00     -              -                   -                -               -               -                   -                43,415,428.00              

เงินวทิยฐานะ -                5,101,373.00    -                -             -       5,101,373.00       -              -                   -                -               -               -                   -                5,101,373.00               

เงินประจ าต าแหน่ง -                - -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                -                            

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ -                3,029,608.00    -                -             -       3,029,608.00       -              -                   -                -               -               -                   -                3,029,608.00               

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า -                3,005,580.00    -                -             -       3,005,580.00       -              -                   -                -               -               -                   -                3,005,580.00               

ค่าตอบพนักงานราชการ -                639,340.00      -                -             -       639,340.00         -              -                   -                -               -               -                   -                639,340.00                  

ค่าครองชีพชั่วคราว -                - -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   500,000.00     500,000.00                  

ค่าจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) -                - -                -             -       -                    -              5,504,400.00      -                -               -               5,504,400.00      1,000,800.00   6,505,200.00               

ค่าจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธรุการ) -                - -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   3,045,360.00   3,045,360.00               

ค่าจ้างชั่วคราว (แม่บา้น) -                                 - -                -             -       -                    -              -                                       -                                 -                                 -               -                                     810,480.00     810,480.00                  

 -  งบด าเนินงาน 4,505,600.00   11,750,000.00  -                -             -       16,255,600.00     -              9,524,546.41      -                -               -               9,524,546.41      4,583,853.59    30,364,000.00              

      - ค่าตอบแทน 1,305,600.00  7,900,000.00   -               -            -       9,205,600.00       -             4,757,400.00     -               -              -              4,757,400.00      837,000.00     14,800,000.00              

ค่าเช่าบา้น(ขัน้ต่ า) -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                -                            

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา -                -                 -                -             -       -                    -              1,600,000.00      -                -               -               1,600,000.00      200,000.00     1,800,000.00               

เงินค่าสอนพิเศษ 1,305,600.00   7,900,000.00    9,205,600.00       -              3,157,400.00      -                -               -               3,157,400.00      637,000.00     13,000,000.00              

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                -                            

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขัน้ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                -                            

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                -                            

      - ค่าใชส้อย 200,000.00    -                -               -            -       200,000.00         -             1,150,000.00     -               -              -              1,150,000.00      2,500,000.00   3,850,000.00               

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขัน้ต่ า) -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                -                            

ค่าเช่ารถยนต์(ขัน้ต่ า) -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                -                            

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -                -                 -                -             -       -                    -              500,000.00        -                -               -               500,000.00        1,500,000.00   2,000,000.00               

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 200,000.00     -                 -                -             -       200,000.00         -              -                   -                -               -               -                   100,000.00     300,000.00                  

ค่าซ่อมครุภณัฑ์ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   100,000.00     100,000.00                  

ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   300,000.00     300,000.00                  

ค่าจ้างเหมาบริการ -                -                 -                -             -       -                    -              650,000.00        -                -               -               650,000.00        -                650,000.00                  

ค่าเงินสมทบประกันสังคม -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   500,000.00     500,000.00                  

ส่วนที่ 3 

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใชจ้่ายเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2558) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ผลผลิต โครงการ
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ผลผลิต โครงการ

          - ค่าวัสดุ 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               

วสัดุส านักงาน 800,000.00     200,000.00      -                -             -       1,000,000.00       -              150,000.00        -                -               -               150,000.00        150,000.00     1,300,000.00               

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   350,000.00     350,000.00                  

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                -                            

วสัดุการศึกษา 2,200,000.00   2,100,000.00    -                -             -       4,300,000.00       -              -                   -                -               -               -                   -                4,300,000.00               

วสัดุงานบา้นงานครัว -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                -                            

วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                -                            

วสัดุคอมพิวเตอร์ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                -                            

วสัดุก่อสร้าง -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                -                            

วสัดุเวชภณัฑ์และวสัดุการแพทย์ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   80,000.00       80,000.00                    

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                -                            -                

 - ค่าสาธารณปูโภค (ขัน้ต่ า) -               1,550,000.00   -               -            -       1,550,000.00       -             3,467,146.41     -               -              -              3,467,146.41      666,853.59     5,684,000.00               

ค่าโทรศัพท์ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   54,000.00       54,000.00                    

ค่าน้ าประปา -                -                 -                -             -       -                    -              467,146.41        -                -               -               467,146.41        92,853.59       560,000.00                  

ค่าไฟฟ้า -                1,550,000.00    -                -             -       1,550,000.00       -              3,000,000.00      -                -               -               3,000,000.00      450,000.00     5,000,000.00               

ค่าไปรษณีย์ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   60,000.00       60,000.00                    

ค่าบริการเช่า UBC -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   10,000.00       10,000.00                    

 - งบลงทุน 7,680,000.00  6,000,000.00   -               -            -       13,680,000.00     -             -                  -               -              -              -                   1,407,620.00   15,087,620.00              

  3.1 ครุภณัฑ์

3.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 12 เคร่ือง -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   240,000.00     240,000.00                  

3.1.2  ทวี ีจอ LED ขนาด 55 นิ้ว 3 เคร่ือง -                -                    -              -                   -                -               -               -                   90,000.00       90,000.00                    

3.1.3 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 12 เคร่ือง -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   480,000.00     480,000.00                  

3.1.4 ชุดบนัทกึการตัดต่อวดีีโอ 1 ชุด -                -                    -              -                   -                -               -               -                   70,000.00       70,000.00                    

3.1.5 ชุดบนัทกึและตัดต่อเสียง 1 ชุด -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   80,000.00       80,000.00                    

3.1.6 แทน่ระดับเหล็กหล่อขนาด 900x600x100mm พร้อมโต๊ะ

ปรับต้ัง 1 ชุด -                -                    -              -                   -                -               -               -                   25,000.00       25,000.00                    

3.1.7 เวอร์เนียไฮเกจ วดัความสูงของชิ้นงาน Mitutoyo 1 ตัว -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   26,750.00       26,750.00                    

3.1.8 โปรเจคเตอร์ 1 ตัว -                -                    -              -                   -                -               -               -                   15,000.00       15,000.00                    

3.1.9 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 25,590 BTU 3 เคร่ือง -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   117,000.00     117,000.00                  

3.1.10 ตู้เก็บเอกสาร 1 บาน 6 ล้ินชัก 2 หลัง -                -                    -              -                   -                -               -               -                   11,980.00       11,980.00                    

3.1.11 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปดิ 1 หลัง -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   8,990.00         8,990.00                     
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ผลผลิต โครงการ

3.1.12 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง -                -                    -              -                   -                -               -               -                   19,000.00       19,000.00                    

3.1.13 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   15,000.00       15,000.00                    

3.1.14 กล้องดิจิตอล 1 ตัว -                -                    -              -                   -                -               -               -                   20,000.00       20,000.00                    

3.1.15 เคร่ืองส ารองกระแสไฟ (UPS) 3 เคร่ือง -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   21,000.00       21,000.00                    

3.1.16 ตู้เก็บเอกสาร 3 ล้ินชัก  6 หลัง -                -                    -              -                   -                -               -               -                   30,000.00       30,000.00                    

3.1.17 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 ตัว -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   10,000.00       10,000.00                    

3.1.18 ตะแกรงล้างแผล Dimensions w40xl56xh82 cm -                -                    -              -                   -                -               -               -                   6,500.00         6,500.00                     

          จ านวน 1 ตัว

3.1.19 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 1 หลัง -                -                    -              -                   -                -               -               -                   5,400.00         5,400.00                     

3.1.20 เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ HP color laserjet cp -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   16,000.00       16,000.00                    

          1525 ce8744 1 เคร่ือง

3.1.21 เคร่ืองปร้ินเตอร์ All in one Multifioction 2 เคร่ือง -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   20,000.00       20,000.00                    

3.1.22 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์) 1 เคร่ือง -                -                    -              -                   -                -               -               -                   30,000.00       30,000.00                    

3.1.23 โปรเจคเตอร์ 1 เคร่ือง -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   50,000.00       50,000.00                    

3.1.24 เคร่ืองเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300 A 3 เคร่ือง 90,000.00       90,000.00           -              -                   -                -               -               -                   -                90,000.00                    

3.1.25 เคร่ืองตรวจสอบรอยร้าวด้วยอ านาจแม่เหล็ก 2 เคร่ือง 390,000.00     -                 -                -             -       390,000.00         -              -                   -                -               -               -                   -                390,000.00                  

3.1.26 เคร่ืองกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแทน่ 165 มม.พร้อมอุปกรณ์

 2 เคร่ือง 600,000.00     -                 -                -             -       600,000.00         -              -                   -                -               -               -                   -                600,000.00                  
-                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                            

  3.2 สิง่ก่อสร้าง -              -                   -                -               -               -                   -                -                            

3.2.1 อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่ 1 หลัง -                6,000,000.00    -                -             -       6,000,000.00       -              -                   -                -               -               -                   -                6,000,000.00               

3.2.1 ปรับปรุงอาคาร (เพิม่ประสิทธภิาพการพัฒนาสถานศึกษา) 1,800,000.00   -                 -                -             -       1,800,000.00       -              -                   -                -               -               -                   -                1,800,000.00               

3.2.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า(เพิ่มประสิทธภิาพการพัฒนาสถานศึกษา) 1,500,000.00   -                 -                -             -       1,500,000.00       -              -                   -                -               -               -                   -                1,500,000.00               

3.2.3 ปรับปรุงระบบประปา(เพิ่มประสิทธภิาพการพัฒนาสถานศึกษา) 1,500,000.00   -                 -                -             -       1,500,000.00       -              -                   -                -               -               -                   -                1,500,000.00               

3.2.4 ปรับปรุงหอ้งน้ า-หอ้งส้วม(เพิ่มประสิทธภิาพการพัฒาสถานศึกษา) 1,800,000.00   -                 -                -             -       1,800,000.00       -              -                   -                -               -               -                   -                1,800,000.00               
-                -             -       -              -                   -                -               -               -                            

 - งบเงินอุดหนุน 15,000.00      30,000.00       -               240,000.00  -       285,000.00         -             -                  -               7,686,882.00 250,000.00    7,936,882.00      -                8,221,882.00               

 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์ -                -                 -                240,000.00  -       240,000.00         -              -                   -                -               -               -                   -                240,000.00                  

 - อุดหนุนโครงการวจิัยและพัฒนา -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                -                            

 - อุดหนุน อศ.กช. -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                -                            

 - ทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000.00       30,000.00        -                -             -       45,000.00           -              -                   -                -               -               -                   -                45,000.00                    
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ผลผลิต โครงการ

 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                7,686,882.00  -               7,686,882.00      -                7,686,882.00               

 - อุดหนุนการสอนเกษตรระยะส้ัน -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                -                            

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท. -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -                   -                -                            

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวชิาชีพอุตสาหกรรม -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -                   -                -                            

 - อุดหนุนการหารายได้ระหวา่งเรียน -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               100,000.00     100,000.00        -                100,000.00                  

 - อุดหนุนนักเรียนเจังหวดัภาคใต้ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -                   -                -                            

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวชิาชีพพาณิชยกรรม -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -                   -                -                            

 - ทนุการศึกษาในระดับปริญญาตรี -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               150,000.00     150,000.00        -                150,000.00                  

 - โครงการวทิยาลัยเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -                   -                -                            

 - งบรายจ่ายอ่ืน 163,000.00    3,287,000.00   1,272,150.00  -            -       4,722,150.00       60,000.00    -                  -               -              428,000.00    488,000.00        -                5,210,150.00               

 - โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร 132,000.00     -                 -                -             -       132,000.00         -              -                   -                -               -               -                   -                132,000.00                  

 - โครงการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 31,000.00       -                 -                -             -       31,000.00           -              -                   -                -               -               -                   -                31,000.00                    

 - โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) -                -                 1,080,000.00   -             -       1,080,000.00       -              -                   -                -               -               -                   -                1,080,000.00               

 - โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ

พัฒนาอาชีพประชาชน -                -                 116,250.00     -             -       116,250.00         -              -                   -                -               -               -                   -                116,250.00                  

 - โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวติครู คณาจารย์และ

บคุลากรทางการศึกษา -                3,127,000.00    -                -             -       3,127,000.00       -              -                   -                -               -               -                   -                3,127,000.00               

 - โครงการปฏรูิปหลักสูตรส่ือและการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา -                -                 -                -             -       -                    -              11,500.00      11,500.00          -                11,500.00                    

 - โครงการลดปญัหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา -                160,000.00      -                -             -       160,000.00         -              -                   -                -               -               -                   -                160,000.00                  

 - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาล -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               56,500.00      56,500.00          -                56,500.00                    

 - โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               200,000.00     200,000.00        -                200,000.00                  

 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาวชิาชีพระยะส้ัน -                -                 75,900.00       -             -       75,900.00           -              -                   -                -               -                   -                75,900.00                    

 - โครงการผลิตและพัฒนาบคุลากรใหส้อดคล้องฯ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               160,000.00     160,000.00        -                160,000.00                  

 - โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาฯ -                -                 -                -             -       -                    60,000.00     -                   -                -               60,000.00          -                60,000.00                    
-                    -                   -                            -                            

 - โครงการ -               -                -               -            -       -                    -             -                  2,151,275.00  -              -              2,151,275.00      2,106,900.00   4,258,175.00               

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

1.1 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ V-Net -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   15,000.00       15,000.00                    

1.2 โครงการสอบมาตรฐานวชิาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 -                -                 -                -             -       -                    7,000.00         7,000.00                     

1.3 โครงจัดท าข้อสอบมาตรฐานวชิาชีพ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   5,000.00         5,000.00                     

1.4 โครงการสอบกลางภาคและปลายภาค -                -                 -                -             -       -                    35,000.00       35,000.00                    
Jin
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รวมทัง้สิ้น

เงินรายได้ เปน็เงนิ

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

 วจิัย

สร้างองค์

ความรู้

 รวม

 1.โครงการ

ความร่วมมือ

ผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษา

 2.โครงการ

งบอุดหนุนค่า

จัดการเรียนการ

สอน

 3.โครงการ

งบอุดหนุน

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

 4. โครงการ

เรียนฟรี 15 ปี

 5.โครงการงบ

อืน่ ๆ ที่ได้รับ

จัดสรรจาก สอศ.

 รวมทั้งสิน้  บกศ.
รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใชจ้่ายเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2558) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

1.5 โครงการแข่งขันทกัษะวชิาชีพ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   25,000.00       25,000.00                    

1.6 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมืแรงงานแหง่ชาติ ประจ าป ี   

การศึกษา 2558 -                -                 -                -             -       -                    15,000.00       15,000.00                    

1.7 โครงการสัมมนานักศึกษากลับจากฝึกงาน -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   15,000.00       15,000.00                    

1.8 โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ -                -                 -                -             -       -                    20,000.00       20,000.00                    

1.9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจ าปกีารศึกษา 2558 -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   5,000.00         5,000.00                     

1.10 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี

ต่อคุณภาพผู้เรียน -                -                 -                -             -       -                    5,000.00         5,000.00                     

1.11 โครงการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถาน

ประกอบการ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   5,000.00         5,000.00                     

1.12 โครงการนิเทศแผนการเรียน -                -                 -                -             -       -                    3,000.00         3,000.00                     

1.13 โครงการประเมินความพึงพอใจการสอนของครู -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   3,000.00         3,000.00                     

1.14 โครงการนิเทศการสอน -                -                 -                -             -       -                    3,000.00         3,000.00                     

1.15 โครงการนิเทศแผนการสอนครู -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   3,000.00         3,000.00                     

1.16 โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบรูณา

การ ประจ าปกีารศึกษา 2558 -                -                 -                -             -       -                    25,000.00       25,000.00                    

1.17 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการ

เรียนรู้แบบบรูณาการร่วมกับสถานประกอบการ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   25,000.00       25,000.00                    

1.18 โครงการทดลองใช้และประเมินผลการใช้หลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2558 -                -                 -                -             -       -                    5,000.00         5,000.00                     

1.19 โครงการเชิดชูเกียรติ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   90,000.00       90,000.00                    

1.20 โครงการจัดท าหนังสือวารสารและหนังสืออนุสรณ์ประจ าปี -                -                 -                -             -       -                    260,000.00     260,000.00                  

1.21 โครงการรับใบประกาศนียบตัรนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

ปกีารศึกษา 2557 -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   *

2. งานพัฒนาคุณภาพบคุลากร

2.1 โครงการผลิตและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ ICT เพื่อบรูณาการใน

การจัดการเรียนการสอน -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   30,000.00       30,000.00                    

2.2 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล -                -                 -                -             -       -                    30,000.00       30,000.00                    

2.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในระบบการ

ท างานปจัจุบนัอย่างมีประสิทธภิาพ -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   400,000.00     400,000.00                  

  23.1 โครงการศึกษาประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถิน่ภาค

กลาง (แผนกสามัญ) -                -                 -                -             -       -                    -                

2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังาน -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   100,000.00     100,000.00                  Jin
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รวมทัง้สิ้น

เงินรายได้ เปน็เงนิ

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

 วจิัย

สร้างองค์

ความรู้

 รวม

 1.โครงการ

ความร่วมมือ

ผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษา

 2.โครงการ

งบอุดหนุนค่า

จัดการเรียนการ

สอน

 3.โครงการ

งบอุดหนุน

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

 4. โครงการ

เรียนฟรี 15 ปี

 5.โครงการงบ

อืน่ ๆ ที่ได้รับ

จัดสรรจาก สอศ.

 รวมทั้งสิน้  บกศ.
รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใชจ้่ายเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2558) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

2.5 โครงการประชุมสัมมนานาวทางการจัดระบบและกลไกลใน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน -                -                 -                -             -       -                    120,000.00     120,000.00                  

   25.1 โครงการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   -                -                            

2.6 โครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกาอาชีวศึกษา RMS2012 -                -                 -                -             -       -                    77,900.00       77,900.00                    

2.7 โครงการพัฒนาศักยภาพของบคุลากรในสถานศึกษาโดยใช้

กระบวนการวจิัยแบบซิปโมเดล -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   50,000.00       50,000.00                    

3. งานพัฒนาอาคารสถานที่ -                            

3.1 โครงการจดัหาครุภณัฑ์และปรับปรุงพัฒนาอาคารส่ิงปลูกสร้างที่

อ านวยความสะดวกต่อการบริหารงานและการจดัการเรียนการสอน -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   600,000.00     600,000.00                  

3.2 โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการคอมพิวเตอร์ 203,205 

(เชื่อมต่อสัญญาณ Internet) -                -                 -                -             -       -                    -              -                   80,000.00       -               -               80,000.00          -                80,000.00                    

3.3  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. 

2550
-                -                 -                -             -       -                    -              -                   500,000.00     -               -               500,000.00        -                500,000.00                  

   3.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบสารสนเทศ ตาม 

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา -              -                   -               -               -                   -                -                            

4.1 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา -              -                   -               -               -                   -                -                            

4.1.1 โครงการกิจกรรมองค์การวชิาชีพ ประจ าปงีบประมาณ 

2558
-                -                 -                -             -       -                    -              -                   815,590.00     -               -               815,590.00        -                815,590.00                  

4.1.2 โครงการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา 

ประจ าป ี         งบประมาณ 2558 -                -                 -                -             -       -                    -              -                   452,900.00     -               -               452,900.00        -                452,900.00                  

4.1.2 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจ าปี

การศึกษา 2558 -                -                 -                -             -       -                    -              -                   106,385.00     -               -               106,385.00        -                106,385.00                  

4.2 งานแนะแนว -              -                   -               -               -                   -                

4.2.1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2558 -                -                 -                -             -       -                    -              -                   30,000.00       -               -               30,000.00          -                30,000.00                    

4.2.2 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2558 -                -                 -                -             -       -                    -              -                   40,000.00       -               -               40,000.00          -                40,000.00                    

4.2.3 โครงการปจัฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 

2557 -                -                 -                -             -       -                    -              -                   15,400.00       -               -               15,400.00          -                15,400.00                    

4.2.4 โครงการจัดหางาน -                -                 -                -             -       -                    -              -                   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 โครงการทนุการศึกษา -                -                 -                -             -       -                    -              -                   5,000.00        -               -               5,000.00            -                5,000.00                     

4.2.7 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา -                -                 -                -             -       -                    -              -                   10,000.00       -               -               10,000.00          -                10,000.00                    

4.2.8 โครการบริหารใหค้ าปรึกษา -                -                 -                -             -       -                    -              -                   - -               -               -                   -                -                            
Jin
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 วจิัย
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 1.โครงการ

ความร่วมมือ

ผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษา
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สอน
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 4. โครงการ
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 5.โครงการงบ
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จัดสรรจาก สอศ.

 รวมทั้งสิน้  บกศ.
รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใชจ้่ายเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2558) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

4.2.9 โครงการส่งเสริมการมีงานท า -                -                 -                -             -       -                    -              -                   15,000.00       -               -               15,000.00          -                15,000.00                    

   4.2.9.1 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -               -               -                   -                -                            

   4.2.9.2 การอบรม การใช้ V-Cop แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -               -               -                   -                -                            

4.2.10 โครงการจัดท าโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์

วทิยาลัยฯ
-                -                 -                -             -       -                    -              -                   20,000.00       -               -               20,000.00          -                20,000.00                    
-                -                 -                -             -       -                    -              -                   -               -               -                   -                -                            

5.งานปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิและเอดส์

5.1 โครงการตรวจเยีย่มบา้นนักศึกษา * -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -               -               -                   -                -                            

5.2 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

นักศึกษาภายในสถานศึกษา -                -                 -                -             -       -                    -              -                   6,000.00        -               -               6,000.00            -                6,000.00                     

5.3 โครงการเสริมสร้างภมูิคุ้มกันเพื่อปอ้งกันและลดความเส่ียง

ด้านสารเสพติด การทะเลาะววิาทยและเพศศึกษาภายใน

สถานศึกษา
-                -                 -                -             -       -                    -              -                   10,000.00       -               -               10,000.00          -                10,000.00                    

แผนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย                          

ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้

   - โครงการจัดท าโครงงานวทิยาศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2558 -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   40,000.00       40,000.00                    

   - โครงการหุ่นยนต์ Robocop Rescue Robot -                -                 -                -             -       -                    -              -                   -                -               -               -                   90,000.00       90,000.00                    

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนที่ -                -                 -                -             -       -                     -              -                   -               -               -               -                    1,674,569.28   

Jin
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โครงการที่ P1/58 

โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ V-Net 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที ่ 1  ตัวบงชี้ที่  1.4,1.5 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้นักเรียนท าการทดสอบการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2558 จากส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน)ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) เพ่ือวัด

ความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งผลการสอบจะบ่งชี้มาตรฐานการสอนของครู และการจัดการเยน

การสอนของสถานศึกษา การประกันคุณภาพศึกษาและในอนาคตอาจใช้เพ่ือรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

หรือการรับสมัครงาน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 
5.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
5.3 เพ่ือคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อหรือรับสมัครงาน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จ านวน     คน 
     - นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2 ) จ านวน   คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการทดสอบมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนทั้งด้าน

วิชาการและวิชาชีพในสถานศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
   -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ 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 การด าเนินโครงการ 

จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ได้แก ่ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการท าข้อสอบทางวิชาการและวิชาชีพ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1 ติดตามการด าเนินงานตลอดระยะเวลาที่ด าเนินโครงการ 
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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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที ่ 2  ตัวบงชี้ที่  2.1-2.4 
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า

ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการเรียนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้สามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็ม

ตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,2545ซ21-22) การจัดการอาชีวศึกษาและ

ฝึกอบรมอาชีพเป็นกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ

เทคโนโลยี ที่มีลักษณะเฉพาะสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเจตนารมณ์

เพ่ือให้บุคคลมีความรู้ มีทักษะในวิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะทาง สามารถเพ่ือผลผลิตและมีส่วนในการ

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ตามมาตรฐานสากล  

 งานวัดผลและประเมินผลการศึกษาถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการและบริหารด้านการเรียนการ

สอนเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียน นักศึกษา โดยจะต้องท าผลการเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีให้ถูกต้องแม่นย าและสะดวกในการสืบค้น ดังนั้นการจัดหาวัสดุเตรียมการสอบและการ

ปรับปรุงพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผลจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อระบบการจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอาชีวศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะหรือความสามารถการศึกษาวิชาชีพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะและจิตพิสัย

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - เป็นการประเมินสมรรถนะหรือความสามารถการศึกษาวิชาชีพของผู้เรียน ระดับ ปวช.3 และ 

ปวส.2 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
    -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,000 บาท ได้แก ่ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนนักศึกษามีความสามารถการศึกษาวิชาชีพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะและจิตพิสัยตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  ส ารวจจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : โดยสังเกตพฤติกรรมและโครงการที่จัดท า 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะหรือความสามารถการศึกษาวิชาชีพของ

ผู้เรียน 
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โครงการที่ P3/58 

โครงการจัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที ่ 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   โดยก าหนดว่า   นักเรียน   นักศึกษา   ต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   เมื่อได้

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางาน เพ่ือ

เป็นการพัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นจะต้องมีการวัดผลประเมินผล 

5. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือสร้างขอบข่าย ให้ครอบคลุมเนื้อหาและได้มาตรฐานของการวัด การประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้ง
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่2 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - โครงการจัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - เพ่ือวัดความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3  และ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่2 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     -  ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ,ด าเนินการตามโครงการและติดตามสรุปรายงานผล 
7.2  ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก ่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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที ่ 2  ตัวบงชี้ที่ 2.1-2.4  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปการเรียนการสอน) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542    ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่าง

มีคุณภาพ   โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน   เพ่ือเป็นการส่งเสริมนโยบายดังกล่าว  

สถานศึกษาจึงได้จัดการทดสอบสอบกลางภาคและปลายภาค    เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการน าความรู้ที่

ได้จากการเรียนในระหว่างภาคเรียนและตลอดภาคเรียนมาท าการทดสอบอย่างมีระบบ และเป็นการวัดผล 

ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือเป็นการวัดความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา 

 5.2  เพ่ือการวัดผล ประเมินผลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

 5.3  เพ่ือน ามาปรับปรุง พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

      - นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีทุกคนได้รับการวัดผล ประเมินผลอย่างมีระบบและ

มีประสิทธิภาพ 

 -  ครูของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจในการวัดผล ประเมินผล 

6.2 เชิงคุณภาพ 
     - นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่เรียน  มาใช้ในการทดสอบที่จัดอย่างมีระบบและก่อเกิด

ประสิทธิภาพในการวัดผล ประเมินผล ตามนโยบายของสถานศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
-  ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ,ด าเนินการตามโครงการและติดตามสรุปรายงานผล 
7.2  ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 35,000 บาท ได้แก ่ค่าใช้สอยและวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่เรียน  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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที ่ 2  ตัวบงชี้ที่ 2.1-2.4  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปการเรียนการสอน) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542    ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่าง

มีคุณภาพ   โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน   เพ่ือเป็นการส่งเสริมนโยบายดั งกล่าว  

และเพ่ือคัดเลือกตัวแทน นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ

สถานศึกษาและระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2557  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ

ทางวิชาชีพ รู้จักการท างานเป็นทีม การท างานอย่างมีระบบ  สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดได้  เป็นการ

สร้างความเชื่อมั่นการประกอบอาชีพ  เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและเป็นก าลังส าคัญในการ

พัฒนาอาชีพสืบต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 5.2  เพ่ือส่งเสริมการฝึกทักษะวิชาชีพที่ได้เรียนมา 

 5.3  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึนได้อันเป็นการสร้าง

ความเชื่อมัน่ในการประกอบอาชีพ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
6.2 เชิงคุณภาพ 

         - นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการสอบแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา และ

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี มาพัฒนา ปรับปรุงการเรียนได้ 

      - นักเรียน นักศึกษา ได้ความรู้ ความเข้าใจเพ่ิม นอกเหนือจากห้องเรียน น ามาใช้ประโยชน์

ทางการเรียนวิชาชีพได้ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
-  ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ,ด าเนินการตามโครงการและติดตามสรุปรายงานผล 
7.2  ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท ได้แก ่ค่าใช้สอยและวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษาและระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 9.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ แนวคิด และทักษะ ในรายวิชาที่สอบ เพ่ือน าไปพัฒนา  

ปรับปรุงการเรียน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1   สรุปและรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
โครงการที่ P6/58 

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที ่ 2  ตัวบงชี้ที่ 2.1-2.4  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปการเรียนการสอน) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 1)  พ.ศ.2551  ได้ก าหนดให้มีการจ่ายอัตราค่าจ้างตาม

มาตรฐานอาชีพฝีมือ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าข้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยมีผลบังคับใช้

เมื่อพันก าหนด 90  วัน  นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  28 กรกฎาคม 

2554 เป็นต้นไป 

 ดังนั้น ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ได้ตระหนักและได้

เล็งเห็นความส าคัญของการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่อายุ  18  ปี

บริบูรณ์ได้รับการทดสอบ   และได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน  จึงได้

ก าหนดการจัดงานโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา  2557 ณ  

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ยกระดับมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพ 

 5.2  เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการรองรับประกาศอัตราค่าจ้างฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

 5.3  เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

       -   นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ในระดับชั้น  ปวช. 3   และระดับชั้น ปวส.1 , ปวส.

2   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา  2557 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      -  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติ 

 -   นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม ไม่

น้อยกว่าร้อยละ  80  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
-  ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ,ด าเนินการตามโครงการและติดตามสรุปรายงานผล 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ได้แก ่ค่าใช้สอยและวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินกิจกรรมวิชาการของวิทยาลัยฯ  ต่อไป 

 9.2  ทราบถึงระดับความสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมตามหมวด, แผนงาน,โครงการของทุกกิจกรรม

ที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว น าไปแก้ไขและปรับปรุงในปีต่อไป 

 9.3  นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เมื่อมีอายุครบ  18 ปี

บริบูรณ ์

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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2, มาตรฐานที ่ 2  ตัวบงชี้ที่ 2.5  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ทวิภาค)ี 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาให้ไปสู่ความส าเร็จตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) พ.ศ.2546 ได้ก าหนดให้นักศึกษาต้องไปฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ เพ่ือที่

นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถ ตรงตามคามต้องการของบุคลากรในชุมชน สังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ให้ดีขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

โดยเน้นการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ สถานประกอบการที่ที่มีความพร้อม ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความรู้ ความสามารถและพัฒนาการทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

 การก าหนดคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจะต้อง

เป็นที่ยอมรับขององค์กรซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของสถานศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน คุณลักษณะ

ส าคัญซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป ประกอบด้วยการเป็นคนดี คนเก่ง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ และ

สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชน (Vocational Standard) เพ่ือเป็นการหลอมรวมให้นักศึกษาได้มีคุณสมบัติ

ดังกล่าวมา นักศึกษาที่จบการฝึกงานในสถานประกอบการจะต้องมาสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถ่ายทอด

ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับเพ่ือนไปพร้อม ๆกัน 

 การเหตุผลส าคัญ ดังกล่าว จึงท าให้เกิดโครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาที่จบการฝึกงานเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนในสถานประกอบการขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ีอเป็นการบูรณาการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 
5.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานประกอบการ 
5.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาในสาขาต่าง ๆ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - จ านวนครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน 
     -  จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 1.400 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
    -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : โรงแรมเจริญโฮเต็ล 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ได้แก ่ค่าใช้สอยและวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักศึกษาได้รับความรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนมากข้ึน 
 9.2 นักศึกษาได้มีช่องทางในการหางานหลังจบการศึกษา 
 9.3  เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  ประชาสัมพันธ์ให้แผนกวิชาและนักศึกษาทราบก าหนดการ 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : แบบสอบถามประเมินโครงการ/แบบฟอร์มสัมมนาการฝึกงาน 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปรายงานผลการปฏิบัติโครงการ 
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โครงการที่ P8/58 

โครงการนิเทศนักเรียน นักศกึษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/หัวหน้าแผนกวิชา 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2, 1.9  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ทวิภาค)ี 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้เล็งเห็นว่าการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการเป็นการสร้าง

ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้มีความสามารถในการท างานได้อย่าง

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการและรวมถึงการประกอบอาชีพอิสระใน

การฝึกงานของนักเรียน นักศึกษานั้นจะได้รู้เทคนิค ขั้นตอนของการท างานที่แตกต่างจากการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา ทั้งยังเป็นการฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และที่ส าคัญยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมีเจตคติที่ดี

ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ เพ่ิมทักษะ ประสบการณ์ในการท างาน การบริหารการจัดการ
พัฒนาวิชาชีพตามสภาพการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน และสามารถ
จัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

5.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเรียบวินัย สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

5.4 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการท างาน มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เกิดแรงจูงใจใน
การประกอบอาชีพต่อไปเมื่อส าเร็จการศึกษา 

5.5 เพ่ือสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - นักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝึกงานยังสถานประกอบการจริงตามหลักสูตร ทั้งในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
     - เป็นการเพ่ิมประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาในการฝึกงานยังสถานปรกอบการจริง รู้จัก

เทคโนโลยีสมัยใหม่ตามสถานประกอบการ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ 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  ภาคเรียนที ่1/2558       ระหว่างเดือน  พฤษภาคม – กันยายน พ.ศ.2558 
7.3 สถานที่ : สถานประกอบการที่นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท ได้แก ่ค่าใช้สอย 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษาจบตามหลักสูตรที่ตั้งไว้ทั้งระดับ ปวช.และ ปวส. 
9.2  นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์จริง 
9.3  นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยความม่ันใจ 
9.4  นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค์ในการท างานและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :   
        -  แจ้งแผนกประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบก าหนดการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
        -  จัดท าแบบฟอร์มการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงาน 
        -  จัดท าค าสั่งนิเทศการฝึกงาน 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : ครูเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการทั้งในและ

ต่างจังหวัด 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปรายงานการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
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โครงการที่ P9/58 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา  2558 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/หัวหน้าแผนกวิชา 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ทวิภาค)ี 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาให้ ไปสู่ ความส า เร็จนั้น   ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2546  ได้ก าหนดให้นักศึกษาต้องไปฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพใน
สถานประกอบการ  เพ่ือที่นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถ  ตรงตามความต้องการของบุคคลในชุมชน  สังคม  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และเทคโนโลยี  
ทั้งภายใน  และภายนอกประเทศโดยเน้นการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ  สถานประกอบการที่ที่มีความ
พร้อม  ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  และพัฒนาการทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ  และทักษะ
ชีวิต  ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียน  ทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ 

 การก าหนด  คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาจะต้องเป็นที่ยอมรับขององค์กรซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของสถานศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน คุณลักษณะส าคัญซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป  ประกอบด้วย   การเป็นคนดี  คนเก่ง  คิด
เป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาได้  และสามารถปรับตัวเข้ากับชุมชน  หรือสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
โดยเฉพาะความเก่งนั้น  จะต้องมีความช านาญตามมาตรฐานของวิชาชีพ  (Vocational  Standard)  เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาทุกคนที่จะออกฝึกงานนั้น 
  การเหตุผลส าคัญดังกล่าวจึงท าให้เกิดโครงการ  ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึก  ในภาค

เรียนที่ 2/2557 และภาคเรียนฤดูร้อน /2557 ประจ าปีการศึกษา  1/2558 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน

สถานประกอบการ  ขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้นักศึกษารับทราบแนวปฏิบัติการฝึกงานในสถานประกอบการ 
5.2  เพ่ือให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง 
5.3  เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญและเกิดความภาคภูมิใจในสายงานที่ตนเองเลือกศึกษา 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - จ านวนครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน 
     -  จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 1.400 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ 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 การด าเนินโครงการ 

จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก ่ค่าวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักศึกษารับทราบแนวปฏิบัติการฝึกงานในสถานประกอบการ 
9.2  นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง 
9.3  นักศึกษาเห็นความส าคัญและเกิดความภาคภูมิใจในสายงานที่ตนเองเลือกศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  แจ้งแผนกประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบก าหนดการปฐมนิเทศ 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ :  

    -  สังเกตความสนใจของนักศึกษาท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ 
    -  แบบสอบถามประเมินผล 

10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปรายงานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
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โครงการที่ P10/58 

โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ทวิภาค)ี 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เน้นการผลิต

นักเรียนนักศึกษา ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้ด าเนินการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยเน้นการ

น าระบบคุณภาพ รวมทั้งเอาค าแนะน าและแนวคิดในระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวชี้วั ดที่

สอดคล้องกับการพัฒนาและเชื่อมโยงกับตัวมาตรฐานประกันภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) และมาตรฐานตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายนอกจากส านักงานมาตรฐานและประกัน

คุณภาพภายนอก (สมศ.) โดยมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานการศึกษา เพ่ือใช้ในการ

ก าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรการการอาชีวศึกษาและเป็น

การประกันคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดท ามาตรฐานด้านต่าง 

ๆ เพ่ือให้การจัดการเรียนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตนักเรียน นักศึกษาถึงความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียน นักศึกษา 

 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความส าคัญกับสถานประกอบการเป็นอย่าง

มากถือว่าเป็นส่วนส าคัญในการที่นักเรียน นักศึกษาออกไปฝึกงานประสบการณ์จริงโดยตรงของนักเรียน 

นักศึกษาทั้งสองระดับ คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ทุกแผนก/สาขางาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งมีทั้งหมด 9 หมวด1 บท 

เฉพาะกาลที่ระบุเรื่องหลักสูตรการศึกษา คือ หมวด 4 ในมาตรา 28 ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษา หลักสูตร

ของการศึกษาและสารระส าคัญของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้ง

ทางด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้และวิชาชีพ จนท าให้ผู้จบการศึกษา ทั้งสองระดับได้มี

โอกาสน าความรู้ความสามารถในวิชาชีพในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 ดังนั้น จึงเห็นสมควรและจ าเป็นที่ต้องท าการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ

คุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานตัวชี้วัดส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา และเพ่ือเป็นการด าเนินงานด้าน
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ประกันคุณภาพการศึกษาที่ผลิตนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 

5. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องโดยตรงว่าต้องการนักเรียน นักศึกษาใน

ลักษณะอย่างไรที่จะมาฝึกงาน ณ สถานประกอบการ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - สถานประกอบการต่าง ๆ ที่นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสไปฝึกงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนไม่น้อย

กว่า 100 แห่ง 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาฝึกงาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ 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 การด าเนินโครงการ 

จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก ่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  ก่อนด าเนินโครงการ  :  ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ/ขออนุญาตใช้แบบ

ประเมิน 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : ส่งแบบประเมินความพึงพอใจให้สถานประกอบการท าการประเมิน 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจที่สถานประกอบการส่งกลับ 
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โครงการที่ P11/58 

โครงการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผลและประเมินผล 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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 (ทวิภาค)ี 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การฝึกงานและการฝึกอาชีพเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 

การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยความร่วมมื อระหว่าง

สถานศึกษากับภาคการผลิตหรือภาคบริการหลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดปฏิบัติเบื้องต้นใน

สถานศึกษาแล้วระยะหนึ่ง ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือ เครื่องจักร

อุปกรณ์ท่ีทันสมัย และบรรยากาศการท างานทางธุรกิจที่ต้องแข่งขันในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงาน 

รวมทั้งการท างานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น

และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการท างานและการประกอบอาชีพ

อิสระ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของกาจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ก าหนดหลักการฝึกงานดังนี้ 

 1.  เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพให้กับผู้เรียนในระบบที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก 

 2.  เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 3.  เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพโดยเน้นการสร้างระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ

จัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศท้ังนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 4.  เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือการน าไปสู่การประกอบอาชีพทั้งการจ้างงานและการประกอบอาชีพอิสระจาก

เหตุผลส าคัญ ดังกล่าว จึงท าให้เกิดโครงการสัมมนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ

สมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาให้ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ สนองตอบการปรับบทบาทของ

สถานศึกษาให้ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (Demand Site) 



78 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เพ่ิมทักษะ ประสบการณ์การท างาน การบริหารการจัดการ พัฒนา
วิชาชีพตามสภาพการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

5.2  เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน และสามารถจัดการกับ
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

5.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

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 

     - สถานประกอบการให้ความร่วมมือกับวิทาลัยเทคนิคอุดรธานีในการรับนักศึกษาฝึกงานเพิ่มข้ึน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ 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 การด าเนินโครงการ 

จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก ่ค่าใช้สอยและวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 -  สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการฝึกงานกับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เพิ่มขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  จัดท าโครงการและด าเนินการตามโครงการ 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : โดยสังเกตพฤติกรรมและโครงการที่จัดท า 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจที่สถานประกอบการส่งกลับ 
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โครงการที่ P12/58 

โครงการนิเทศแผนการเรียน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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 

 การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ ไมวาจะเปนวิธีการสอน หลักสูตร 
เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจส าคัญ
ของการด าเนินงานในสถานศึกษา คือการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาเพ่ือใหผูเรียนบรรลุผลส าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตร และเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชา
ติ พ.ศ. 2542 นั้นจะตองอาศัยกระบวนการ 3 อยาง คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และ
กระบวนการเรียนเรสอน ทั้ง 3 อยางนี้เกี่ยวของซึ่งกันและกัน การพัฒนาผูเรียนใหมีสมบูรณทั้งทางรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขหรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุขไดนั้นกระบวนการนิเทศเปนกระ
บวนการหนึ่งที่มีความส าคัญตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา 
การนิเทศแผนการเรียน มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึง

คุณภาพที่ส าคัญ คือ คุณภาพของนักเรียนหรือประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากความส าคัญของการ

นิเทศดังกล่าว งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จึงได้จัดท าโครงการ

นิเทศแผนการเรียนขึ้นเพ่ือ เป็นการตรวจสอบให้ทราบถึงจุดบกพร่องในการจัดแผนการเรียน เพ่ือน าข้อมูลไป

แก้ไขและพัฒนาต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพของแผนการเรียนในแต่ละสาขาวิชา   
 5.2  เพ่ือช่วยให้พัฒนาคุณภาพแผนการเรียน 
 5.3  เพ่ือช่วยพัฒนางานด้านวิชาการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - แผนการเรียนได้รับการนิเทศ ร้อยละ 100 
     -  แผนการเรียนผ่านเกณฑ์การนิเทศระดับพอใช้ ร้อยละ 60 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
     - แผนการเรียนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของการนิเทศ 
     - แผนการเรียนผ่านเกณฑ์การนิเทศตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไปทุกแผนกวิชา 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก ่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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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 
 การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ ไมวาจะเปนวิธีการสอน หลักสูตร 
เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจส าคัญ
ของการด าเนินงานในสถานศึกษา คือการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาเพ่ือใหผูเรียนบรรลุผลส าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตร และเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชา
ติ พ.ศ. 2542 นั้นจะตองอาศัยกระบวนการ 3 อยาง คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และ
กระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 3 อยางนี้เกี่ยวของซึ่งกันและกัน การพัฒนาผูเรียนใหมีสมบูรณทั้งทางรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขหรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุขไดนั้นกระบวนการนิเทศเปนกระ
บวนการหนึ่งที่มีความส าคัญตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา 

การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียนนักศึกษา มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่ส าคัญ คือ คุณภาพของนักเรียนหรือประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
จากความส าคัญของการประเมินการสอนครูโดยนักเรียนนักศึกษาดังกล่าว งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จึงได้จัดท าโครงการประเมินการสอนของครูขึ้นเพ่ือ ส่งเสริมให้ครูหรือ
ผู้สอนได้ทราบถึงจุดบกพร่องในการจัดการสอนของตน เพื่อน าข้อมูลไปแก้ไขและพัฒนาต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้ครูผู้สอนทราบถึงศักยภาพการสอนของตนเอง และน าไปพัฒนาการสอนของตน 
5.2  เพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
5.3  เพ่ือช่วยพัฒนางานด้านวิชาการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
5.4  เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาในการสอนของครู 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - ครูผู้สอนได้รับการประเมินการสอน  จ านวน 186  คน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ร้อยละ 100  ครูผู้สอนได้รับการประเมินการสอน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก ่ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ครูผู้สอนทราบถึงศักยภาพการสอนของตนเอง และน าไปพัฒนาการสอนของตน 
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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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 
 การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ ไมวาจะเปนวิธีการสอน หลักสูตร 
เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจส าคัญ
ของการด าเนินงานในสถานศึกษา คือการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาเพ่ือใหผูเรียนบรรลุผลส าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตร และเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชา
ติ พ.ศ. 2542 นั้นจะตองอาศัยกระบวนการ 3 อยาง คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และ
กระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 3 อยางนี้เกี่ยวของซึ่งกันและกัน การพัฒนาผูเรียนใหมีสมบูรณทั้งทางรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขหรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุขไดนั้นกระบวนการนิเทศเปนกระ
บวนการหนึ่งที่มีความส าคัญตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา 

การนิเทศการสอน มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึง
คุณภาพที่ส าคัญ คือ คุณภาพของนักเรียนหรือประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากความส าคัญของการ
นิเทศการสอนดังกล่าว งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จึงได้จัดท า
โครงการนิเทศการสอนของครูข้ึนเพื่อ ส่งเสริมให้ครูหรือผู้สอนได้ทราบถึงจุดบกพร่องในการจัดการสอนของตน 
และเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าข้อมูลไปแก้ไขและพัฒนาต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้ครูผู้สอนทราบถึงศักยภาพการสอนของตนเอง และน าไปพัฒนาการสอนของตน 
5.2  เพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
5.3  เพ่ือช่วยพัฒนางานด้านวิชาการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
5.4  เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาในการสอนของครู 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - ครูผู้สอนได้รับการประเมินการสอน  จ านวน 186  คน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ร้อยละ 100  ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการสอน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก ่ค่าใช้สอยและวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ครูผู้สอนทราบถึงศักยภาพการสอนของตนเอง และน าไปพัฒนาการสอนของตน 
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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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 

 การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ ไมวาจะเปนวิธีการสอน หลักสูตร 
เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจส าคัญ
ของการด าเนินงานในสถานศึกษา คือการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาเพ่ือใหผูเรียนบรรลุผลส าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตร และเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชา
ติ พ.ศ. 2542 นั้นจะตองอาศัยกระบวนการ 3 อยาง คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และ
กระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 3 อยางนี้เกี่ยวของซึ่งกันและกัน การพัฒนาผูเรียนใหมีสมบูรณทั้งทางรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขหรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุขไดนั้นกระบวนการนิเทศเปนกระ
บวนการหนึ่งที่มีความส าคัญตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา 

การนิเทศแผนการสอน มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพแผนการสอน และตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึง

คุณภาพที่ส าคัญ คือ คุณภาพของนักเรียนหรือประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากความส าคัญของการ

นิเทศดังกล่าว งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จึงได้จัดท าโครงการ

นิเทศแผนการสอนของครูข้ึนเพื่อ ส่งเสริมให้ครูหรือผู้สอนได้ทราบถึงจุดบกพร่องในการจัดท าแผนการสอนของ

ตน เพ่ือน าข้อมูลไปแก้ไขและพัฒนาต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้ครูผู้สอนทราบถึงคุณภาพของแผนการสอนของตนเอง  และน าไปพัฒนาแผนการสอนของ
ตน   
 5.2  เพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพของแผนการสอน 
 5.3  เพ่ือช่วยพัฒนางานด้านวิชาการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - ครูผู้สอนได้รับการประเมินการสอน  จ านวน 186  คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ร้อยละ 100  ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการสอน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก ่ค่าใช้สอยและวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  เพ่ือให้ครูผู้สอนทราบถึงคุณภาพของแผนการสอนของตนเอง และน าไปพัฒนาแผนการสอนของ

ตน 
9.2  เพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพของแผนการสอน 
9.3  เพ่ือช่วยพัฒนางานด้านวิชาการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1  สรุปและรายงานผล 
10.2  .............................................................................................................  
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โครงการที่ P16/58 

โครงการจัดท าแผนการเรียนรุ้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการ ประจ าปีการศึกษา 2558 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองฝ่ายวิชาการ/งานหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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 เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในระดับสถานศึกษา 

ครูได้พัฒนาแผนการเรียนรู้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนเป็น

ส าคัญ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้มีการจัดโครงการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการ 

เพ่ือให้ครนู าไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

แก่ผู้เรียน 
5.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดท าแผนการเรียนรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม 
5.3 เพ่ือให้ครูน าความรู้ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนา

องค์การ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ครูทุนคน มีความรู้และทักษะในเรื่อง การจัดท าแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ 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 การด าเนินโครงการ 

จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท ได้แก ่ค่าใช้สอยและวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูทุนคน มีความรู้และทักษะในเรื่อง การจัดท าแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการ  
9.2 ครูสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการได้ 
9.3 ครูน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 

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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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 

 ตามที่ส านักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการในการผลิตก าลังคนเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงานและมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานนั้น วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีจึงได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการ

จัดการเรียนแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
5.2 เพ่ือผลิตก าลังคนเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
5.3 เพ่ือการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ทั้ง 11  

แผนกวิชา 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ได้หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ 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 การด าเนินโครงการ 

จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท ได้แก ่ค่าใช้สอยและวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ได้หลักสูตรสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ 
 9.2 ได้หลักสูตรสมรรถนะตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 9.3 ได้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  สรุปและรายงานผล 
10.2  .............................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
โครงการที่ P18/58 

โครงการทดลองใช้และประเมินผลการใช้หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานหลักสูตรฯ 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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 

 ตามท่ีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมในยุคปฏิรูปการศึกษา

ทศวรรษที่สอง และได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนเป็น

ส าคัญวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้มีการจัดโครงการทดลองใช้และประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือเป็นการ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน 
5.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
5.3 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - พัฒนาหลักสูตรของแผนกวิชารวมทั้งสิ้น 11 แผนกวิชา 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ได้หลักสูตรฐานที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก ่ค่าใช้สอยและวัสดุ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของแผนกวิชาให้สอดคล้องกับนโยบาย สอศ. 
 9.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  สรุปและรายงานผล 
10.2  .............................................................................................................  
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โครงการที่ P19/58 

โครงการเชิดชูเกียรติ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบงชี้ที่ 3.10  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิถีชีวิตของข้าราชการ  ตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ามาท าหน้าที่ข้าราชการครูทุกคนจะมีความสุขมาก  เมื่อ

ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  ทุกคนจะน าความรู้ประสบการณ์จากการเรียนมาท าหน้าที่ครูที่ดี   จุดมุ่งหวังคือ

ต้องการให้ลูกศิษย์มีความรู้ด้านวิชาการ  มีคุณธรรม  เพ่ืออนาคตที่ดี  ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะทุ่มเทก าลัง

กาย  ก าลังใจ  สติปัญญาจนเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามองเห็นว่ามีความรู้ความสามารถ  เพ่ือแสดง

มุทิตาจิต และเกียรติประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือแสดงให้เห็นเกียรติประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 
 5.2  เพ่ือแสดงให้เห็นประวัติการท าคุณงานความดีของผู้เกษียณอายุราชการ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ :  ได้หนังสือเกษียณอายุราชการ   
6.2 เชิงคุณภาพ :  แสดงให้เห็นเกียรติประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 

        -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 90,000 บาท ได้แก ่ค่าวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- หนังสือเกษียณอายุราชการ    

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ : สรุปและรายงานผล 
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โครงการที่ P20/58 

โครงการจัดท าหนังสือวารสารและหนังสืออนุสรณ์ประจ าปี 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบงชี้ที่ 3.10  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ

วิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งหน้าที่  บันทึกภาพในงานต่าง ๆ จัดท าเอกสารในการ

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น จัดท าหนังสือเกษียณ  หนังสือวารสาร  หนังสือ

อนุสรณ์  ซึ่งวัสดุดังกล่าวได้ใช้งานเป็นประจ าทุกปี  จึงจ าเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุในการท างาน  เพ่ือให้ก าร

ท างานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้วัสดุ (หนังสือเกษียณ/หนังสือวารสาร/หนังสืออนุสรณ์  มีประสิทธิภาพในการใช้งาน) 
5.2  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ ได้หนังสือวารสาร/หนังสืออนุสรณ์ 

 6.2 เชิงคุณภาพได้ครุภัณฑ์ท่ีดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ทันสมัยในการท างานยิ่งขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 260,000 บาท ได้แก ่ค่าใช้สอยวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
9.2  ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ :   สรุปและรายงานผล 
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โครงการที่ P21/58 

โครงการรับใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานทะเบียน /ฝ่ายบริหารทรัพยาการ 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  ตัวบงชี้ที่ 1.1,1.3,1.6  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือเป็นขวัญ และก าลังใจ แก่นักเรียน  นักศึกษา  ที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 นี้  

โครงการรับใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นกิจกรรมอันหนึ่ง  ที่จะท าให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ส าเร็จ

การศึกษา เกิดความภาคภูมิใจ  อันจะน าไปสู่เกียรติภูมิของสถาบัน  การจัดกิจกรรมรับใบประกาศนี ยบัตรแก่

ผู้ส าเร็จการศึกษา  จึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างคุณภาพด้านมาตรฐานวิชาชีพต่อการ

อาชีวศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
5.2  เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียน – นักศึกษา 
5.3 เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียน  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที ่3  ที่ส าเร็จการศึกษา 
     - นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2  ที่ส าเร็จการศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - นักเรียน นักศึกษา  และผู้ปกครอง มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จในการศึกษา และมีทัศนคติท่ี

ดีต่อวิชาชีพ และความรักและศรัทธาที่มีต่อสถาบันการศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
       -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ 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 การด าเนินโครงการ 

จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 90,000 บาท ได้แก ่ค่าใช้สอยและวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557  ได้เข้ารับใบประกาศนียบัตร 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา  ครู-อาจารย์  และผู้ปกครอง ได้มีโอกาสพบปะกัน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  ส ารวจความต้องการเข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตร ของนักเรียน 
นักศึกษา 

10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : ประสานงานระหว่างนักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : ผลการประเมินจากแบบสอบถามการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่ P22/58 

โครงการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ICT เพื่อการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย/หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  2  ตัวบงชี้ที่ 2.3  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปหลักสูตร) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก 

การศึกษาทั้งในและต่างประเทศของสถานศึกษาหลายแห่งได้มีการพัฒนาการบุคลากรทางการศึกษาให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของสื่อเทคโนโลยีการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในโลกปัจจุบันทั้งผู้สอนและ

ผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ทั้งการค้นคว้าการน าเสนอ การท ารายงาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน มี

บุคลากรที่ยังขาดทักษะแลโอกาสพัฒนาของการใช้งานสื่อเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน และขาดความสามารถใน

การถ่ายทอดทักษะและส่งเสริมประสบการณ์ใหม่ที่ถูกต้องขณะจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของผู้เรียน และตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ที่ต้องการจบ

การศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ โดยผู้จบต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาและน าเสนองานได้ดี 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 ให้โอกาสบุคากร ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาพัฒนาตนเองและผู้เรียน 
5.2 เพ่ิมทักษะการใช้งานสื่อเทคโนโลยีการศึกษาคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบัน 
5.3 ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประเทศและประชาคมอาเซียน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ครูและบุคลากร มีความรู้ ทักษะ น าความรู้ที่ได้รับสนับสนุนพัฒนาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ิมข้ึน 
     - พัฒนาศักยภาพของครู ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก ่ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและมีขวัญก าลังในการ
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  รองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย/หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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 และแอพพลิเคชั่นเข้ามามีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและสะดวกต่อการ

ใช้งานในการบริหารงานของหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ารับการสื่อสารการเผยแพร่และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา

ของไทย มีการน าเทคโนโลยีสานสนเทศอินเตอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่นเข้ามาในการจัดการเรียนการสอน น ามา

พัฒนาบทบาทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่

สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยใช้ free Application เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ของไทยที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมีเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การรับส่ง

เอกสาร ก าหนดนัดหมายการเผยแพร่ข้อมูล การน าเสนอข้อมุ 

 ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลการอาชีวศึกษา ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Free 

Application เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล เพ่ือพัฒนาครูแกนน าให้มีศักยภาพทางเทคโนโลยี

สารสนเทศอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่น น าความรู้ที่ไดรับการพัฒนาถ่ายถอดให้กับครูและใช้ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใน

สถานศึกษา ให้ความรู้และทักษะสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ทั้งในและต่างประเทศรองรับทักษะแรงงานที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือการพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและสู่สากลต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
5.2 เพ่ือให้ครูสามารถออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ผู้เรียน 
5.3 เพ่ือยกระดับความสามารถของครูในสถานศึกษาให้เป็นแกนน าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่น 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ครูและบุคลากรมีความรู้ ทักษะ น าความรู้ที่ได้รับสนับสนุนพัฒนาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
     - พัฒนาศักยภาพของครู ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอันจะส่งผลต่อการพัฒนาการ

เรียนการสอน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก ่ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูน าเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอร์เน็ต ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและ
แอพพลิเคชั่น 
 9.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของบุคลากร ประหยัดค่าใช้จ่ายการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  แบบสอบถาม 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : แบบสอบถาม 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : แบบสอบถาม 
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โครงการที่ P24/58 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในระบบการท างานปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี / รองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบงชี้ที่ 3.10  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาบุคลากร  เป็นกรรมวิธีที่จะเพ่ิมพูนสมรรถนะภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนทั้ง

ในด้านความคิด  การกระท า ความรู้ความสามารถ  ความช านาญและทัศนคติในการสร้างคนนั้น  จ าเป็นต้องใช้

ระยะเวลานานและต่อเนื่อง  ซึ่งสามารถด าเนินการได้ในหลายรูปแบบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้และสร้าง

ความเข้าใจในระบบการท างานในปัจจุบัน และช่วยสนับสนุนบุคลากร สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิผล  จึงนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะภาพในการท างานโดยการศึกษาดูงานยังสถานศึกษาอ่ืน ๆ 
5.2 เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้  ความช านาญ  ในการปฏิบัติงานที่กว้างขวาง 
5.3 เพ่ือสนับสนุนบุคลากร  ได้เรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
5.4 เพ่ือสนองต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยหลักประหยัด เรียบง่ายได้ผลคุ้มค่า 
5.5 เพ่ือศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 200 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 200 คน น าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการท างานใน  
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท ได้แก ่ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ได้เพ่ิมพูนสมรรถภาพในการท างาน  ท าให้ความรู้ ความช านาญ  ในการปฏิบัติงานที่กว้างขึ้น 
9.2 ได้พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  แบบสอบถาม 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : 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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบงชี้ที่ 3.10  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ 

ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการที่แสดงถึงผลของการพัฒนา  การ

ปรับวิธีด าเนินการให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ดังนั้นจึงเป็นเรื่อง

จ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง  ด้วยการให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ให้ทันสมัย  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
5.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการท างานซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท ได้แก ่ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับภาระงานที่รับผิดชอบ 
 9.2  ประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการอบรมท าให้เกิดผลส าเร็จขององค์กรเพ่ิม
มากขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  ประชุมเตรียมความพร้อม แต่งตั้งค าสั่งคณะท างาน 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : ประสานงานเชิญวิทยากร จัดท าเอกสาร 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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 47 ให้มีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินอย่างต่อเนื่องและการะทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการ

ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยก าหนดให้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากหน่วยงาน

ต้นสังกัด 3 ปี/ครั้ง การประกันคุณภาพภายในเป็นการด าเนินงานประจ าที่ทุกสถานศึกษาต้องด าเนินการ โดยมี

ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในการด าเนินงานร่วมกัน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความส าคัญในการ

ประเมินภายในสถานศึกษา โดยเป็นนโยบายที่ส าคัญอย่างยิ่งในการประกันคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษานั้น จะเป็นข้อมูล

พ้ืนฐานเที่ยงตรงเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการ

ประชุมสัมมนาแนวทางการจัดระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2557 เพ่ือเตรียมระบบการประกันคุณภาพ

ให้ได้ข้อมูลที่น าไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินทั้งภายในและ

ภายนอก ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจะท าให้การเตรียมข้อมูลมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือและเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพ่ือเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพให้สถานศึกษามีระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
5.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีความรู้และความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ
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การประกันคุณภาพในแต่ละมาตรฐานและสร้างความตระหนักในการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 

5.3 เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาปรับใช้ใน

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาให้มีความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวสามารถตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง อยู่บนพ้ืนฐานความรู้และ
คุณธรรม 

5.5 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม/ประชุมสัมมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
     - จ านวนบุคลากรสาขาวิชาและฝ่ายงานต่าง จัดท ารายงานการประเมินตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

     - จ านวนสื่อเอกสาร คู่มือ และเครื่องมือประเมินมีเพียงพอและไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญในการด าเนินงานพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     -  ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ/ด าเนินการ/ติดตามประเมินผล/วิจัย/สรุปและรายงานผล 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีและสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท ได้แก ่ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบกลไกการประกันคุณภาพ สถานศึกษาแผนงานการ
ประกันคุณภาพคู่มือการประกันคุณภาพ คู่มือและแนวทางการเขียน SAR เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และการแปรผลอย่างเป็นระบบ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  ประชุมเตรียมความพร้อม,แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน,
ด าเนินการตามโครงการและติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน(กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างาน หัวหน้าสาขาวิชา 
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง) 

10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : ติดต่อประสานงานเชิญวิทยากร จัดท าเอกสารคู่มือ 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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 
47  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอย
ด้วย  ระบบการประกันคุณภาพในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  และมาตรา  48  ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษา  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบานการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในกระบวนการดังกล่าว  
สถานศึกษาต้องมีการจัดวางระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ  กระบวนการ/การจัดการและแนวทางการ
ประกันคุณภาพ  โดยก าหนดระเบียบ  วิธีการ  ขั้นตอน  บุคลากร  งบประมาณ  และระยะเวลาในการประเมิน
การประเมินคุณภาพ  เช่นนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพ  คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
คู่มือการประกันคุณภาพ  มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพตลอดจนประเมินผลลัพธ์และน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียนและผู้จบการศึกษามีคุณภาพมายิ่งขึ้นโดยน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  มาปรับใช้ในการด าเนินงาน   
 ทั้งนี้เพ่ือให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  นักศึกษา  มีความพอประมาณ  มีเหตุผลและมี

ภูมิคุ้มกันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้  มีความรู้  มีความรอบคอบและ

สามารถวางแผนและปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณโรรม  มีความตระหนักต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความอดทน  

มีความเพียรและสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้อย่างเหมาะสม  ดังนั้นเพ่ือให้การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาสัมฤทธิผลจึงจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องสร้างระบบกลไกในการประกันคุณภาพ   จึงได้

จัดโครงการนี้ขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย  มีคุณภาพและได้มาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 
 5.2  เพ่ือรวบรวมผลการพัฒนาการจัดการศึกษา  และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  เผยแพร่สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 5.3  เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 5.4  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3  ห่วง  2 เงื่อนไข  มา
ปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและนักเรียน  นักศึกษา  ให้มีความพอประมาณ  ความมีเหตุผล
และการภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  สามารถตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  ให้อยู่ในระดับพอเพียง  อยู่บนพ้ืน
ฐานความรู้และคุณธรรม 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - รายงานการประเมินตนเอง (SSR/SAR) ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของครูทั้งหมด 

สาขาวิชาละ 12 เล่มและงานตามโครงสร้าง 25 เล่ม 
     -  คู่มือและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา จ านวน 50 โครงการ 
     -  คู่มือมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

จ านวน 100เล่ม 
     - หนังสือเผยแพร่ต่อสาธารณชุน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในระบบกลไกในการประกันคุณภาพให้

ความส าคัญและมีเอกภาพในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
     - ครูผู้สอน หัวหน้างานและแผนกวิชา สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 

2 เงื่อนไข มาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพกาจัดการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาในการท างานรายงานประเมิน
ตนเองได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
      -  ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ/ด าเนินการ/ติดตามประเมินผล/วิจัย/สรุปและรายงานผล 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
ใช้งบประมาณจากโครงการที่ P26/58 ได้แก ่ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนนักศึกษามีความสามารถการศึกษาวิชาชีพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะและจิตพิสัยตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  ส ารวจจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : โดยสังเกตพฤติกรรมและโครงการที่จัดท า 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะหรือความสามารถการศึกษาวิชาชีพของ

ผู้เรียน 
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โครงการที่ P28/58 

โครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2012 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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) ก าหนดวิสัยทัศน์ของ

ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างชาญฉลาด

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความรู้ความสามารถ  เข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่าง

มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Smart People : Information Litearte) มีการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมมาภิบาล (Smart Government) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 ตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

(RMS:2007) ขึ้น  ซึ่งปัจจุบันได้ท าการพัฒนาต่อยอดระบบดังกล่าวในส่วนของฐานข้อมูลงานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ์ ฐานข้อมูลคะแนนเก็บระหว่างเรียนและทดสอบพร้อมถ่ายโอนข้อมูลสู่กระบวนการวัดผลการเรียน

ผ่าน ศธ.02 ฐานข้อมูลการประเมินคุณภาพการสอนของครู  ฐานข้อมูลการเข้าออกสถานศึกษา ฐานข้อมูลการ

ช าระเงินบ ารุงการศึกษา  อีกทั้งยังได้ปรับปรุงระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์  ระบบบริหารจัดการนักเรียน

นักศึกษาให้ทันสมัยและมีความรวดเร็ว  มีบทสรุปรายงานส าหรับผู้บริหารมากมาย  เพ่ือน ามาใช้สนับสนุนการ

บริหารจัดการสถานศึกษาในในสังกัด  ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ /ด าเนินงานของ

บุคลากรสถานศึกษา  ทุกแผนก/งาน  อีกยังเป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร  และร่วมกัน

แก้ปัญหาระหว่างสถานศึกษา  ผู้ปกครองและเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศได้เล็งเห็นความส าคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาจึง

ได้จัดท าโครงการระบบสารสนเทศ  เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ให้กับผู้บริหาร/บุคลากรใน

สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากพัฒนาระบบบริหารภายในสถานศึกษาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

 



110 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS:2012) และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในวิทยาลัยฯ 

5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพช่องทางในการติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษา ระหว่างผู้บริหารบุคลากรทุก
แผนก/งาน  ผู้ปกครองกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา

อาชีวศึกษา (RMS:2012) จ านวน 1 ระบบ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากของเดิมที่ด าเนินการมาก่อนแล้ว 
     6.1.2  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  และเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสัมมนา/เชิงปฏิบัติการ

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS:2012) และ
น าไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้ 

     6.1.3  ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศแต่ละแผนก (แผนกละ 2 คน) จ านวน 22 คน และ
เจ้าหน้าที่แต่ละงาน (งานละ 1 คน)  จ านวน 18 คน รวมทั้งหมด 40 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
     - บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS:2012) ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์สถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     - ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ/ด าเนินการ/ติดตามประเมินผล/วิจัย/สรุปและรายงานผล 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที ่: ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 77,900 บาท ได้แก ่ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  คุณภาพของนักศึกษาในด้านคุณธรรม  จริยธรรม ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินโครงการ 
9.2  วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS:2012)  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1 ก่อนด าเนินโครงการ : เขียนโครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
                                    สถานศึกษาอาชีวศึกษา  (RMS:2012) 
10.2 ระหว่างด าเนินโครงการ : 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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  5  ตัวบงชี้ที่ 5.2,มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.10  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ (พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงการ

แบ่งส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีผลบังคับใช้ท าให้กรมอาชีวศึกษาเปลี่ยนแปลง

เป็นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พร้อมทั้งแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานภายในเปลี่ยนแปลงเป็น

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ 4/2546 ลงวันที่  8  กรกฎาคม 2546  และภายใต้การปฏิรูป

ระบบราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายใน  ส านักวิจัยและ

พัฒนาการอาชีวศึกษา  โดยมีบทบาทหน้าที่ในส่วนของวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ

อาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวนโยบาย  แผนงาน  โครงการ ความต้องการก าลังคนด้าน

อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ พัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ

สถานศึกษา  ส่งเสริม  ผลิต  พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการอาชีวศึกษา  รวบรวมการศึกษา 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าสารสนเทศงานวิจัยอาชีวศึกษา  ดังนั้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงได้ท าโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสถานศึกษาโดย

ใช้กระบวนการวิจัย  แบบซิปโมเดล (CIPP Model) 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านกระบวนการวิจัย 
5.2 เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการพัฒนาโครงการต่าง ๆ 
5.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา  ผลิต  พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือบุคลากรสถานศึกษาจ านวน 123 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถในการน ากระบวนการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     - ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ/ด าเนินการ/ติดตามประเมินผล/วิจัย/สรุปและรายงานผล 
7.2  ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท ได้แก ่ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ครูและบุคลากรจัดท าโครงการโดยผ่านกระบวนการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2  ครแูละบุคลากรสามารถน ากระบวนการวิจัย ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ 
 9.3 ประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับการอบรมท าให้เกิดผลส าเร็จขององค์เพ่ิมมากขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมชี้แจงในการด าเนินโครงการ/
ด าเนินงาน 

10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : จัดเก็บข้อมูลรวบรวมผลการพัฒนา วิเคราะห์สรุปข้อและจัดท า
เอกสารเป็นรูปเล่มรายงานประจ าปีการศึกษา 

10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : ประเมินผลโครงการ 
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โครงการที่ P30/58 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงพัฒนาอาคารสิ่งปลูกสร้างท่ีอ านวยความสะดวก                           
ต่อการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   
1.  รองผู้อ ำนวยกำร 4  ฝ่ำย  
2.  หัวหน้ำแผนกวิชำ 
3.  หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
4.  หัวหน้ำงำนพัสดุกลำง 
5.  หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่ 

2. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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 ที่มีพ้ืนที่จ านวนมากและมีอาคารทั้งที่เป็นอาคารส านักงาน

รวมทั้งอาคารเรียนที่มีอายุการใช้งานนานจึงจ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถรองรับการใช้งานอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่บริเวณที่ต้องดูแลให้มีความ

สะอาดเรียบร้อยทั้งที่เป็นพ้ืนที่ส่วนที่ใช้ในการเรียนการสอนและพ้ืนที่ส่วนที่เป็นบ้านพักสวัสดิการของบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษาให้มีความ

พร้อมอยู่ตลอดเวลา 

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 

 5.2 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีให้มีความสมบูรณ์สวย

งาน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - บ ารุงรักษาทรัพย์สินของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ให้มีสภาพสมบูรณ์ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

          - บ ารุงรักษาทรัพย์สินภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดของวิยาลัยเทคนิคอุดรธานีให้มีสภาพสมบูรณ์
พร้อมใช้งาน 
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     - วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนีมีครุภัณฑ์  และสิ่งก่อสร้ำงใช้งำนอย่ำงทั่วถึง  และมีประสิทธิภำพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     -  ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ/ด าเนินการตามโครงการ/ติดตามประเมินผลและสรุป
รายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3  สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 600,000 บาท ได้แก ่ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ/โครงการปรับปรุงพัฒนา 
8.1.  งบประมาณในการด าเนินโครงการ  :   ปรับปรุงพัฒนาอาคารสิ่งปลูกสร้าง  

               หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ใช้ 

เงินที่ขอใช้ 
หมายเหตุ                                                           

รายการ 
งปม. รศ. 

1. โครงกำรปรับปรุงพัฒนำอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงและ
ปรับภูมิทัศน์วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี 

600,000.-  ✓  

รวมทั้งสิ้น 600,000.-    

 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ ครุภัณฑ์การศึกษา 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,422,620 บาท ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 
8.2.  งบประมาณในการด าเนินโครงการ  :   จัดหาครุภณัฑ์ด้วย (เงินรายได้สถานศึกษา) 
 

หมวดรายจ่าย        จ านวน 
      ครุภัณฑ์ รวมเงิน 

เงินที่ขอใช้ 
หมายเหตุ 

รายการ งปม. รศ. 
 
หมวดครุภัณฑ์  (เงินรายได้สถานศึกษา) 

     

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ      
1. งำนศูนย์ข้อมูล 1 รำยกำร 10,000.-  ✓  

ฝ่ายบริหารทรัพย์      
      1.  งำนสำรบรรณ 1 รำยกำร 20,000.-  ✓  
      2.  งำนกำรเงิน 3  รำยกำร 40,970.-  ✓  
      3.  งำนบัญชี 2  รำยกำร 39,000.-  ✓  
      4.  งำนพัสดุกลำง 2 รำยกำร      55,000.-  ✓  
      5.  งำนประชำสัมพันธ์ 1  รำยกำร 20,000.-  ✓  
      6.  งำนทะเบียน 3  รำยกำร      91,000.-  ✓  
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หมวดรายจ่าย 

รายการ 

       จ านวน 
      ครุภัณฑ์ รวมเงิน 

เงินที่ขอใช้ หมายเหตุ 
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.- - - *ใช้งบ กยศ. 

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. แผนกช่ำงเทคนิคพ้ืนฐำน 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 ได้บ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ให้มีสภาพสมบูรณ์ 
 9.2 ได้ภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดของวิทยาลัยอุดรธานีให้มีสภาพสมบูรณ์สวยงาม 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  ส ารวจข้อมูลน าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : - 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 



116 
โครงการที่ P31/58 

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (เชื่อมต่อสัญญาณ Internet) 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบงชี้ที่ 3.8  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ปฏิรูปหลักสูตร) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศได้ท าการย้ายจากอาคาร 6 ชั้น 4 มายังอาคารอาชีวศึกษานานาชาติ ห้อง 

203 และ 205 แต่ยังขาดอุปกรณ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็น

ปัจจัยหลักส าหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นทางแผนกฯจึงขอปรับปรุงห้อง 

203และห้อง 205 อาคารเรียนอาชีวศึกษานานาชาติ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

โดยปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5.2 เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติการ 203,205 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203,205 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - นักศึกษาได้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการปฏิบัติจริง 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     -  ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ,ด าเนินการตามโครงการ,ติดตามประเมินผลและสรุป
รายงาน 
7.2  ระยะเวลา :  ตุลาคม พ.ศ.2557 –  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท ได้แก ่ค่าใช้สอยและวัสดุ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียนนักศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนเพิ่มข้ึน 
9.2  นักเรียนนักศึกษาได้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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 

 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัย เป็นช่องทางในการเข้าถึงสารสน เทศบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ที่จะท าให้วิทยาลัยตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาได้เข้าใช้เพ่ือจัดการสารสนเทศในด้านต่าง ๆ 

ตามลักษณะงานที่จ าเป็นให้ทันต่อยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการใช้สารสนเทศมี

ความหลากหลายและเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในที่ดีจะให้การการจัดการ

สารสนเทศสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยทั้งจากภายในและภายนอกเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น 

 นักเป็นเวลาผ่านมากว่าสิบปีที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเล็งเห็นความส าคัญของระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และได้วางโครงข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่

เมื่อถึงปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในระบบเดิมที่ได้ติดตั้งไว้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ใช้งานของผู้ใช้และเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกที่ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงท าให้เกิดปัญหาหลาย

อย่างกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา 

 การปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในให้มีความสอดคล้องตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จะ

ท าให้การจัดการสารสนเทศมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีเสถียรภาพสูงขึ้น ปลอดภัยและทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความสอดคล้องตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  
5.2 เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน 
5.3 เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับหน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - ระบบป้องกันความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จ านวน 1  ชุด 
     - อุปกรณ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                จ านวน  1  ชุด 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนมีเสถียรภาพสูงขึ้นและมีความปลอดภัย 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     -  ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ,ด าเนินการตามโครงการ,ติดตามประเมินผลและสรุป
รายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท ได้แก ่ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความสอดคล้องตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
 9.2 ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อเช้าใช้งานได้ตามความต้องการ 
 9.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีเสถียรภาพสูงและมีความปลอดภัย 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการเข้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
10.2  หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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 เป็นเครื่องมือที่จะท าให้บุคลากรภายในวิทยาลัยและ

นักศึกษาได้เข้าใช้เพ่ือจัดการสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ตามลักษณะงานที่จ าเป็นให้ทันต่อยุคสมัย และ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการใช้สารสนเทศมีความหลากหลาย และเพ่ิมจ านวนมากขึ้น

เรื่อย ๆ การจัดการระบบสารสนเทศที่ดีจะท าให้สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยทั้งจากภายในและภายนอกเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น 

 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ทั้งในด้านการจัดการการ

บริหารและการเรียนการสอน ทั้งมีผู้ใช้งานจ านวนมากและมีอุปกรณ์ในการเข้าถึงที่หลากหลาย ปัจจุบันแต่ละ

ส่วนงานมีการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างอิสระปราศจากนโยบายและข้อตกลงในการ

ใช้งานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งละเลยเรื่องการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ นโยบายเกี่ยวกับเสถียรภาพ และ

ความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

 การอบรมบุคลากรเพ่ือสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบสารสนเทศให้สอดคล้องตาม 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จะท าให้การใช้งานและการจัดการสารสนเทศภายในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนมีเสถียรภาพสูงขึ้นปลอดภัยและทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ืออบรมบุคลากรสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพใช้ระบบสารสนเทศให้สอดคล้องตาม 

พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  
5.2 เพ่ือก าหนดนโยบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีอย่างมีส่วน

ร่วม 
5.3 เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับหน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - จัดบุคลากรสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบสารสนเทศ จ านวน 80 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - บุคลากรใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     -  ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ,ด าเนินการตามโครงการ,ติดตามประเมินผลและสรุป
รายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
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  ก่อนด าเนินโครงการ  :  แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการเข้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
10.2  หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่ P33/58 

โครงการจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2558 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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 โดยยึดหลักคุณธรรมน า
ความรู้ 
สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสมานฉันท์และสันติวิธี วิถ ี
ประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน 
ครอบครัว ชุมชน ศาสนา และสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข โดย 
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีน้ าใจ 
จากนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา 8 คุณธรรมพื้นฐานข้างต้น สถาบันการศึกษาควรเร่งรัดน าไป 
ปลูกฝังคุณธรรมพัฒนา ให้กับเยาวชนของชาติ เพ่ือให้เป็นคนดีมีความรู้ และอยู่ดีมีสุขก้าวสู่สังคมคุณธรรมน า 
ความรู้ โดยขอความร่วมมือจากสถาบันครอบครัว ชุมชน ศาสนา และสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้ด าเนินการ 
ประสบความส าเร็จ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จนั้นทุกฝ่ายจะต้องมี 
ความตั้งใจ และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังผู้ใหญ่ควรเป็นแบบย่างที่ดีให้แก่เยาวชน พ่อแม่ ต้องดูแลเอาใจใส่ลูก 
อย่างใกล้ชิด ครูต้องมีจิตส านึกและจิตวิญญาณของความเป็นครูเพ่ิมขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตเป็นคนดีและ
เป็นคนเก่งอย่างมีความสุข 

5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัยในการท างานและการด าเนินชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี เพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

5.3 เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ผู้เรียนเกิดทักษะและมีประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว 
     - ผู้เรียนเห็นคุณค่าองค์ความรู้ต่าง ๆ และสามารถน าความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการ

พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพมีช่องทางในการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     -  ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ,ด าเนินการตามโครงการ,ติดตามประเมินผลและสรุป
รายงาน7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 815,590 บาท ได้แก ่ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
9.2 ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตเป็นคนดีและเป็นคนเก่งอย่างมี

ความสุข 
9.3 ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในการท างานและการด าเนินชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

-  ประเมินผลหลังเสร็จโครงการ 
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โครงการที่ P34/58 

โครงการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  6  ตัวบงชี้ที่ 6.3  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ส าหรับผู้เรียนสายในสายอาชีพ ถือว่าเป็นการศึกษาเฉพาะทาง เพ่ือเสริมสร้างทักษะให้กับนักศึกษาให้

เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการ

ประกอบอาชีพในอนาคตได้ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากากรศึกษาดูงานท าให้นักศึกษามีความ

กระตือรือร้นต่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ และเปิดโอกาสให้

นักเรียนทุกสาขาวิชาได้มองเห็นเส้นทางอาชีพโอกาสของการท างาน 

ดังนั้น จึงจัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนได้อย่างมีเป้าหมาย ชัดเจน

มากขึ้น เป็นการกระตุ้นความสนใจ ความใฝ่รู้ จุดประกายความคิดเกิดความมั่นใจในสาขางานที่ก าลังศึกษาและ

เป็นประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนนักศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตเป็นคนดีและ

เป็นคนเก่งอย่างมีความสุข 
5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัยในการท างานและการด าเนินชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี เพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

5.3 เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     -  นักเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558  
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ผู้เรียนเกิดทักษะและมีประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว 
     - ผู้เรียนเห็นคุณค่าองค์ความรู้ต่าง ๆ และสามารถน าความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการ

พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพมีช่องทางในการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     -  ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ/ด าเนินการตามโครงการ/ติดตามประเมินผลและรายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : - 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 452,900 บาท ได้แก ่ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
9.2 ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตเป็นคนดีและเป็นคนเก่งอย่างมี

ความสุข 
9.3 ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในการท างานและการด าเนินชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

-  ประเมินผลหลังเสร็จโครงการ 
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โครงการที่ P35/58 

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2558 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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

ความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น การสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวะ

ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีก าลังแรงงานในประเทศที่มีคุณภาพและการอาชีวศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการผลิต

แรงงานระดับกลางป้อนให้กับระบบเศรษฐกิจ การจัดการอาชีวศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวได้ตรงความ

ต้องการของอุตสาหกรรมอย่างทันต่อเหตุการณ์ โดยหลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่นง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้ตรง

กับความต้องการของอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ พัฒนาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2546 ให้ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ตรงและรวดเร็ว มียุทธศาสตร์

พัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติงานจริง (Solid Practical) เพ่ือให้เกิดความรู้จริงจากการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นให้

ผู้เรียนได้เรียนงานวิชาชีพจากสภาพการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (On-the-job training) บูรณาการ

การเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการเรียนในสถานประกอบการเข้าด้วยกัน โดยให้สถานศึกษาน าผู้เรียนไปศึกษา

ดูงานในสถานประกอบการในการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและในช่วงระยะภาคเรียนที่ 1 ตามการวางแผน

แต่ละสาขาวิชา ซึ่งการศึกษาดูงานตามแนวคิดนี้ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงมากขึ้น เกิด

แนวคิดและความมุ่งมั่นในการที่จะเรียน 

 ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา ประสบผลส าเร็จตามความ

มุ่งหมาย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงได้จัดท าโครงการนี้ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือน านักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
5.2 เพ่ือปรับรูปแบบและวิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
5.3 เพ่ือเพ่ิมทักษะและแนวคิดทางช่างให้กับนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - จ านวนครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ 40 คน 
     -  จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 1,000 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     -  ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ/ด าเนินการตามโครงการ/ติดตามประเมินผลและสรุป
รายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี งบ งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 106,385 บาท ได้แก ่ค่าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน 
9.2 นักเรียนนักศึกษาเห็นความส าคัญและเกิดความภาคภูมิใจในสายงานที่ตนเองเลือก 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  : -  แจ้งแผนกประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบก าหนดการศึกษาดูงาน 
       -  แบบประเมินความเข้าใจก่อนศึกษาดูงาน  
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : สังเกตความสนใจของนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาดูงาน 
       -  แบบสอบถามประเมินผล 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ :  - สรุปรายงานการศึกษาดูงานของแต่ละแผนกและสาขาวิชา 
                 - จัดท าหนังสือขอบคุณสถานประกอบการ  
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โครงการที่ P36/58 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   

1. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
3. หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
4. หัวหน้างานทะเบียน 
5. หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
6. หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา 
7. หัวหน้างานพัสดุ 
8. หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

2. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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  เพ่ือเข้าศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก  นักเรียน  
นักศึกษาดังกล่าวจะมาจากสถานศึกษาต่าง ๆ  กันจึงท าให้เกิดความแตกต่างกันในด้านประสบการณ์พ้ื น
ฐานความรู้  ความสามารถในการช่วยตนเอง  และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  อนึ่งเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้ปกครองกับทางวิทยาลัยฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน  การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ทางวิทยาลัยฯ  จัดขึ้น  เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมและแก้ปัญหาดังกล่าว  วิทยาลัยฯ  
จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ข้ึน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาใหม่   ได้รับความรู้  และความเข้าใจในหลักสูตรสาขาวิชาที่ตนเองจะ
ศึกษา 

5.2 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาใหม่  ได้รู้และเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน    และการประเมินผล 
5.3  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับ ครู-อาจารย์  นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ได้ดี 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  2557 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - นักเรียน  นักศึกษาใหม่  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตนของ

ทางวิทยาลัยฯ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
       -   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ,  ด าเนินการตามโครงการและติดตามผลพร้อมสรุป
รายงาน 

7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี  งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก ่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. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
2. หัวหน้างานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา 
3. หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
4. หัวหน้างานทะเบียน 
5. หัวหน้างานงานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา 
6. หัวหน้าแผนก 
7. หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่ 

2. ลักษณะโครงการ 
     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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  ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม  พบปะ  

แลกเปลี่ยนความรู้  และประสบการณ์ของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  เพ่ือสร้างกลไกลความร่วมมืออันจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การจัดการศึกษาอย่างยิ่ง  โดนเฉพาะการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นักศึกษา  การพัฒนา

พฤติกรรม  ตลอดจนการวางตัวในสังคมต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัยฯ  ในการร่วมมือในการเรียนการสอน
บรรลุเป้าหมาย 
5.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองความเข้าใจในหลักสูตรสาขาวิชาที่วิทยาลัยฯ เปิดสอน 
5.3 เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รู้  และเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน    และการประเมินผล 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  2558 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - นักเรียนนักศึกษาใหม่  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตนของทาง

วิทยาลัยฯ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
       -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ,  ด าเนินการตามโครงการและติดตามผลพร้อมสรุป
รายงาน 

7.2  ระยะเวลา : 1 -15 พฤษภาคม พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี  งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท ได้แก ่ค่าวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ให้การดูและและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาได้ทั่งถึง 
9.2 สานความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองให้เข้าถึงกันมากข้ึน 
9.3 ผู้ปกครองสามารถประสานงานกับครูที่ปรึกษาได้โดยตรง  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1  แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 
โครงการที่ P38/58 

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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  ที่จะส าเร็จการศึกษาในระดับ  ปวช.  และ ปวส.  นั้น  นอกจากจะมีความรู้ในวิชาชีพ
แล้ว  ยังจะต้องมีความรู้และข้อมูลในด้านวิธีการด าเนินชีวิตเมื่อจบการศึกษาไปแล้วนั้น  ควรปฏิบัติตัวให้ตั้งอยู่
ในความมีเหตุผล  และความไม่ประมาท  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก้ตัวตลอดจนใช้ความรู้  ความสามารถในการ
ด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตพ้นจากวิกฤตต่าง ๆ  ด้วยความพอประมาณ  การศึกษาต่อ  และการก้าวสู่โลก
ของอาชีพหรือการท างาน  เช่น  การหางาน  การรับสมัครงาน  และการปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับ
วิชาชีพที่เรียน  การปัจฉิมนิเทศจึงเป็นวิธีการให้ข้อมูลต่าง  ๆ  ดังกล่าวเบื้องต้นที่จะช่วยให้นักเรียน  นักศึกษา  
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ  การท างาน  และการปรับตัวเข้ากับงานอาชีพได้ต่อไป  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดการ
ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาได้เข้าใจวิธีการในการสมัคร  และการคัดเลือกเข้าท างานในสถาน
ประกอบการต่อไป 
 5.3  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้ต่อไป 
 5.4  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล  และความไม่ประมาท 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - นักศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าและศึกษาต่อและใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ,ด าเนินการตามโครงการและติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน 

7.2  ระยะเวลา : 1 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี  งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,400 บาท ได้แก ่ค่าตอบแทน,วัสดุโครงการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน/นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษามีความรู้ 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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  ตัวบงชี้ที่ 1.7  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านจัดหางานให้กับนักเรียนนักศึกษา 

ให้บริการความรู้และพัฒนาทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล ไม่ประมาท การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ตนเอง

ตลอดจนใช้ความรู้ ความสามารถในการด าเนินชีวิตให้พ้นจาวกฤตต่าง ๆ ด้วยความพอประมาณ พัฒนาและ

เตรียมความพร้อมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและ

ตลาดแรงงานสามารถศึกษาต่อและก้าวสู่โลกของอาชีพได้ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก

ในการหางานการรับสมัครพนักงานของสถานประกอบการ เพ่ือน าสู่การมีงานท าและท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจัดหางานให้กับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
5.2 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของสถาบัน 
5.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - ให้บริการแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.และระดับ ปวส.ทั้งหมด 
     - มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการประมาณ 50 หน่วยงาน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ผู้ส าเร็จการศึกษาและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริการจัดหางาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 

      -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ,  ด าเนินการตามโครงการ 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 การด าเนินโครงการ 

จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี  งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก ่ค่าวัสดุโครงการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียน  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า   ตรงสายวิชาชีพที่เรียนมาและมีรายได้ที่ดี 

 9.2  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  แบบส ารวจความต้องการ 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : 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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  ตัวบงชี้ที่ 1.7  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การแนะแนวศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษานั้น จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจเลือกศึกษาและ

เลือกอาชีพด้วยตนเองอย่างถูกต้อง ตรงตามความสนใจและความถนัดของตนเอง เพ่ือชี้แนะแนวทางด้าน

การศึกษาด้านอาชีพและเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้ชุมชนได้ แนะน า

นักศึกษาให้ด าเนินชีวิตด้วยความมีเหตุผลและความไม่ประมาท การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแต่ตัวตลอดจนใช้ความรู้

ความสามารถให้พ้นจากวิกฤตต่าง ๆ ด้วยความพอประมาณ การศึกษาต่อ และการก้าวสู่ดลของอาชีพ จึงได้

จัดท าโครงการนี้ขึ้นโดยมีกิจกรรมส าคัญดังนี้ 

 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 เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ แก่ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - ผู้บริหาร ครู อาจารย์แนะแนวในระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 1 จังหวัดอุดรธานี 

จ านวน 250 โรงเรียน เป็นผู้เข้าร่วมประชุม 500 คน 
     - นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 250 โรงเรียน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจการเรียนการสอนและเกียรติประวัติของวิทยาลัยฯ 
     - นักเรียนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
       -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ด าเนินการตามโครงการ และติดตามผลพร้อมสรุปรายงาน 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี  งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท ได้แก ่ค่าวัสดุโครงการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมการเรียนการสอนในแผนกวิชาเป็นจ านวนมาก 
9.2 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานเพิ่มมากขึ้น 
9.3 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีได้เป็นที่รู้จักของโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  แบบส ารวจความต้องการ 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : 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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบงชี้ที่ 3.7  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพนั้น นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ด้านวิชาการแล้ว คุณธรรม จริยธรรม 

เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง สถานศึกษาจึงต้องส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง แต่เนื่องจากนักศึกษาบางรายมีสถานะทางการเงินของครอบครัวไม่มั่นคง บางรายมีปัญหาทาง

เศรษฐกิจขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาทางการศึกษา เพ่ือให้ความช่วยเหลือและลดปัญหาทาง

พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องจากปัญหาดังกล่าว งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจึงได้จัด

โครงการทุนการศึกษาข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทีประสบปัญหาด้านการเงินให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างมีก าลังใจ 
5.2 ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาด้านการเงินเป็นการรีบด่วนหรือชั่วคราวใน

รูปแบบของเงินทุนฉุกเฉิน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - สามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนได้อย่างน้อย 50 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - นักศึกษาที่ได้รับการช่วยเหลือศักยภาพในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 

      -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ,  ด าเนินการตามโครงการและสรุปผลการด าเนินงาน    
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 การด าเนินโครงการ 

จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี  งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก ่ทุนการศึกษา 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 สามารถช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการเงินตามจ านวนที่จัดหาทุนได้ 
9.2 สามารถช่วยลดปัญหาของนักศึกษาด้านพฤติกรรม ด้านการเรียนและปัญหาการออกเนื่องจากการ

ขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  แบบส ารวจผู้ต้องการรับทุนการศึกษา 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : การสัมภาษณ์ 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : แบบสรุปโครงการ 
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โครงการที่ P42/58 

โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  ตัวบงชี้ที่ 1.2,1.8,1.9  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในทุกปีการศึกษา มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่

สูงขึ้น และประกอบอาชีพต่าง ๆ ในสถานประกอบการ ผู้ส าเร็จการศึกษาเปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้

เห็นถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลว ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษานั้น ๆ การติดตามผลผู้ส าเร็จ

การศึกษาจึงเป็นวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนเป็น

การให้ความช่วยเหลือผู้ส าเร็จการศึกษา และข้อมูลดังกล่าวยังสามารถเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการศึกษาได้

อีกด้วย 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

 5.2  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่น 
 5.3  เพ่ือจัดท าท าเนียบรุ่นของนักศึกษา 
 5.4  เพ่ือศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือหาวิธีให้ความช่วยเหลือและน ามา
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาต่อไป 
 5.5  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดการการเรียนการสอนและอ่ืน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาได้อย่างน้อย 90% 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - สามารถติดตามผลข้อมูลโดยละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลนั้นมาใช้งานในเรื่องต่าง ๆ 

ที่จ าเป็นได้ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ,  ด าเนินการตามโครงการและสรุปผลการด าเนินงาน    
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี  งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก ่ค่าวัสดุตามโครงการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ได้ทราบถึงข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 9.2  ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 9.3  ได้ท าเนียบผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น 
 9.4 ได้ช่วยเหลือนักศึกษาที่ว่างานได้ทันท่วงที 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  การส ารวจข้อมูลจาก ศธ.02 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : แบบสอบถาม 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : สถิติการติดตามผล 
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โครงการที่ P43/58 

โครงการบริการให้ค าปรึกษา 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบงชี้ที่ 3.6,3.7  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 นักเรียนนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นประชากรกลุ่มวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลายที่ยัง

ต้องการมีที่พึงทางใจ ผู้ให้ค าปรึกษาจึงมีบทบาทส าคัญที่จะให้ค าปรึกษาหารือด้านต่าง ๆ ทั้งพัฒนาทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งให้รูปแบบที่ดีงาม แนะแนวการปฏิบัติตัวเพ่ือยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างปกติสุข งานแนะแนวจึงได้จัดให้มีการบริการความรู้ด้านต่าง ๆ ในหลายรูปแบบรวมถึงการบริการให้

ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลด้วย 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ค าปรึกษา เพ่ือพัฒนาการทางการ การปรับอารมณ์ การปรับตัวในสังคม และทางด้าน

การศึกษา 
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีที่พึงทางใจ สามารถบอกเล่าระบายความรู้สึกคับข้องใจในปัญหาต่าง 

ๆ ได้และเป็นแนวทางให้นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง 
5.3 เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดข้ึนระหว่างที่นักเรียน นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ด้วย

ในสถาบัน 
5.4 เพ่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงที 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาได้ครบทุกคนและให้บริการความรู้ด้านต่าง ๆ ในรูปแบบของป้าย

นิเทศ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - นักเรียนนักศึกษาตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ,  ด าเนินการตามโครงการและสรุปรายงานผล 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : ห้องแนะแนววิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน     -        งบ     - 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   -     บาท ได้แก ่    - 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษามาใช้บริการปรึกษา 
 9.2 ได้ทราบปัญหาของนักเรียนนักศึกษา เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
 9.3 ลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาได้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

-  สรุปและรายงานผล 
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โครงการที่ P44/58 

โครงการส่งเสริมการมีงานท า 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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 

ให้บริการความรู้และการพัฒนาทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล พัฒนาและเตรียมความพร้อมแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประอบการและตลาดแรงงาน ให้ความช่ วยเหลือและ

อ านวยความสะดวกในการหางาน การรับสมัครพนักงานของสถานประกอบการ เพ่ือน าสู่การมีงานท าและ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานได้เล็งเห็น

ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการมีงานท า จึงได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

จังหวัดอุดรธานี เพ่ือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้เรียนที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา อันจะน าไปสู่การ

ก าหนดมาตรฐานระดับฝีมือช่างและส่งผลต่อการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาต่อไป และในการเตรียมการ

เพ่ือให้ความสะดวกกับสถานประอบการในการจัดหางาน นักศึกษาจ าเป็นต้องเห็นความส าคัญในการใช้

โปรแกรม V-cop ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและต้องใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานแนะแนวจึงได้ประสานงา

นากับงานศูนย์ข้อมูลในการอบรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
5.2 เพ่ือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ คือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี 
5.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

อุดรธานี 
5.4 เพ่ือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษา 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - ให้บริการแก่ผู้สนใจและก าลังจะส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.และ ปวส. ทั้งหมด 
     - มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทดสอบมาตรฐาน รุ่นละ 40 คน 
     - จดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ V-cop แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกแผนกวิชา 
 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ผู้เข้ารับการทดสอบได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือช่าง 
     - สถานศึกษากับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี มีการสร้างความร่วมมือ เพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษา 
     - ผู้ส าเร็จการศึกษาใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ,  ด าเนินการตามโครงการและสรุปรายงานผล 
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 การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี  งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ได้แก ่ค่าวัสดุตามโครงการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า ตรงสายและรายได้ดี 
 9.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการมี
งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 9.3 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี และวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  แบบส ารวจความต้องการ 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : การควบคุม ดูแล แบบสอบถาม 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : แบบสรุปโครงการ 
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โครงการที่ P45/58 

โครงการท าโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และแนะแนวการศึกษา 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  2  ตัวบงชี้ที่ 2.1,2.2  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในแต่ละปีการศึกษา สถานศึกษาต้องมีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งในระดับ ปวช.และปวส.เพ่ือเป็น

การประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมวิทยาลัยฯตลอดจนผลงานและเกียรติประวัติของวิทยาลัย

ให้แก่บุคคลภายนอกได้ทราบ รวมไปถึงระบบการเรียนการสอน หลักสูตร กิจกรร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ

วิทยาลัยฯให้กับบุคคลภายนอกได้ทราบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงได้จัดโครงการจัดท าแผ่นพับ

และโปสเตอร์วิทยาลัยฯขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติและกิจกรรมของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของ

บุคคลภายนอก 
5.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
5.3 เพ่ือให้มีเอกสารและป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและพร้อมส าหรับการแนะน าสถานศึกษาและ

การแนะแนวการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - จัดท าเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัย จ านวน 3,000 แผ่น 
     - จัดท าแผ่นพับแผนกวิชาทุกแผนกวิชา 
     - จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯและแผนกวิชาทุกแผนกวิชาพร้อมที่ติดตั้ง/ขาตั้ง

โปสเตอร์ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ได้เอกสารการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     - แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ,  ด าเนินการตามโครงการและสรุปรายงานผล 
7.2  ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี  งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท ได้แก ่ค่าวัสดุโครงการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนนักศึกษามีความสามารถการศึกษาวิชาชีพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะและจิตพิสัยตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  แบบส ารวจ 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : แบบส ารวจ 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : แบบสอบถาม 
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โครงการที่ P46/58 

โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษา 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานครูที่ปรึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  ตัวบงชี้ที่ 3.6,3.7  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  เป็นสถานศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในด้าน
วิชาชีพ  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนักเรียนนักศึกษาเป็นจ านวนมาก  และส่วนมากมี
นักศึกษาจากหลายพ้ืนที่หรือแม้แต่ต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาใน   วิทยาลัยฯ  วิทยาลัยควรมีการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนนักศึกษา ให้ถูกวิธี โดยเสริมสร้างทักษะชีวิต  และให้ค าปรึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลช่วยเหลือ
และสงเคราะห์นักเรียนที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหาหรือครอบครัวที่ด้อยโอกาส  โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับนักเรียนใน
วัยเรียนในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะทางสังคมปัญหายาเสพติด รวมถึงเป็นการ
พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องนั้น 

งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงขออนุมัติจัดท าโครงการตรวจเยี่ยมบ้าน
นักศึกษาและส ารวจหอพัก   ปีการศึกษา 2558 เพ่ือเป็นการดูแลนักเรียนนักศึกษาระหว่างสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองให้ไปในแนวทางเดียวกัน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านครอบครัว ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูที่ปรึกษา 
5.2 เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้ทราบสภาพปัญหาความเป็นจริงของนักศึกษา และสามารถแก้ไขปัญหาได้

ถูกต้อง 
5.3 เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาให้ดีขึ้น 
5.4 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด และอบายมุข ในนักเรียนนักศึกษา 
5.5 เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่าหอพัก และเฝ้าระวังเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จ านวน 3,000 คน ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ครูที่ปรึกษาได้ทราบสภาพปัญหาที่เป็นจริงและสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ,  ด าเนินการตามโครงการและสรุปรายงานผล 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
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 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่าหอพักและเฝ้าระวังเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  ประชุมคณะกรรมการในฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : สังเกตพฤติกรรมและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : ส ารวจจากแบบสอบถาม 
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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 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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) 

-  เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส) 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากปัจจุบัน บริษัท หน่วยงาน ห้างร้าน ทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต้องการก าลังคนโดยเฉพาะ

แรงงาน ช่างเทคนิคในแขนงต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก และช่างเทคนิคก็ควรที่จะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่ง

เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ สถานประกอบการ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งทีสถาบันการศึกษา สถานศึกษา 

ซึ่งมีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติจะต้องมีการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ให้กับนักเรียนนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายให้ถูกระเบียบ การสวมใส่เครื่องแบบให้มีความ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในโอกาสต่าง การค านึงถึงความปลอดภัยในด้านการใช้ยวดยานพาหนะ และสิ่ง

ส าคัญคือการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด ซึ่งเป็นสิ่งร้ายแรงที่จะน าไปสู่ความสูญเสียในด้านต่าง ๆ จน

นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่ยอมรับ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานา ท าให้

ประเทศชาติเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามหลักการและเหตุผลงาน

ปกครอง จึงได้จัดท าโครงการนี้ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย,การ

แต่งกายของนักเรียน นักศึกษา และการป้องกันสารเสพติดภายในวิทยาลัย 
5.2 เพ่ือผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับเป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - ครู อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานทุกคน 
     -  นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. ทุกคน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
     - นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ,  ด าเนินการตามโครงการและสรุปรายงานผล 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟร ี งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,000 บาท ได้แก ่ค่าวัสดุโครงการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.และ ปวส เป็นผู้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
9.2 นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตส านักท่ีดีและตอบสนองในด้านการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่

ยานพาหนะการแต่งกายและการไม่ยุ่งเก่ียวกับสารเสพติดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : จัดท าแบบส ารวจ พร้อมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการเก็บรายงานข้อมูล 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่ P48/58 

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสารเสพติด การทะเลาะวิวาท                  
และเพศศึกษาภายในสถานศกึษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานปกครอง/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     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) 

-  เพ่ิมปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส) 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของสารเสพติด การทะเลาะวิวาท และสุขภาวะทางเพศของกลุ่ม

เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในปัจจุบันมีความรุนแรงและเกิดขึ้นมากในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษาเนื่องจาก

เยาวชนกลุ่มนี้อยู่ในช่วงวัยที่ต้องการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่แต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชักน าให้ก่อเดปัญหาทั้งภายใน

ครอบครัว ชมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านดังกล่าว งานปกครองฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษาจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสารเสพติด การ

ทะเลาะวิวาท และเพศศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพิษ

ภัย อันตรายของสารเสพติดการก่อเหตุทะเลาะวิวาท และเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ การตั้งท้องก่อนวัยอันควร

ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับชั้น ปวช.และปวส.เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามหลักการและเหตุผล

งานปกครองจึงได้จัดท าโครงกานี้ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสารเสพติด การทะเลาะวิวาท และ

เพศศึกษาภายในสถานศึกษาในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับชั้น ปวช.และ ปวส. 
5.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพิษภัย อันตรายของสารเสพติด การก่อเหตุทะเลาะวิวาท

และเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ การตั้งท้องก่อนวันอันควร 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - ครู อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานทุกคน 
     -  นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. ทุกคน 
 
 



153 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงด้านสารเสพติดการทะเลาะวิวาทและเพศศึกษาภายใน

สถานศึกษาในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาท้ังระดับชั้น ปวช.และ ปวส. 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ,  ด าเนินการตามโครงการและสรุปรายงานผล 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี  งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก ่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  ก่อนด าเนินโครงการ  :  ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : จัดท าแบบส ารวจ พร้อมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการเก็บรายงานข้อมูล 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่ P49/58 

โครงการวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2558 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  หมวดวิทยาศาสตร์/ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้ที่ 5.1  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : - ยกระดับคุณภาคผู้เรียน(ปฏิรูปการเรียนการสอน) 
          - เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ(พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วย สอศ.ได้ก าหนดให้มีการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ ในระดับ ปวช.และ ปวส.ขึ้นทุกปี ทั้ง

ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ระดับภาค และในระดับชาติ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา

ผู้เรียนให้รู้จักการวิจัยและค้นคว้านวัตกรรมใหม่ โดยบูรณาการการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือ

พัฒนาทักษะผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและกล้าแสดงออกตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงาน ฝึกให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ส่งเสริม

สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ น าไปใ ช้ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับ

ชีวิตประจ าวัน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาความคิดเป็น ท าเป็น และการแก้ปัญหาเป็นในรูปกิจกรรม

กลุ่ม 
5.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
5.3 เพ่ือคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วมการประกวดในระดับ

ภาคฯต่อไป 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     - ได้ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในนามของสถานศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ผู้เรียนได้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ที่มีอยู่ใช้สร้างสรรค์ผลงานและเทคโนโลยีให้เป็น

ประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ,  ด าเนินการตามโครงการและสรุปรายงานผล 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท ได้แก ่ค่าวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาหันมาสนใจ ค้นคว้าความรู้จากการท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนา

ประเทศ 
9.3 ได้โครงงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นตัวแทนระดับ อศจ. เข้าไปร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ใน

ระดับต่าง ๆ ต่อไป 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : จัดท าแบบส ารวจพร้อมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการเก็บรายงาน 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : สรุปรายงานการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่ P50/58 

โครงการหุ่นยนต์ Robocop Rescue Robot 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกช่างไฟฟ้า/ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ 

     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
√   โครงการภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  5 ตัวบงชี้ที่ 5.1  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ : - ยกระดับคุณภาคผู้เรียน(ปฏิรูปการเรียนการสอน) 
          - เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ(พัฒนาระบบบริหารจัดการ) 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยในปัจจุบัน แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังได้จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร ปวช . 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.หลายสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาการติดตั้งไฟฟ้า,สาขาวิชาเครื่องกลไฟฟ้า

,และสาขาวิชาการท าความเย็นและปรับอากาศ เป็นต้น ซึ่งในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะที่

ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง ฉะนั้น เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงที่

ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบัน จะได้ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายในสภาพการท างานจริง แต่เนื่องจากแผนกวิชา

ช่างไฟฟ้าท าสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ Robocup Rescue Robot เพ่ือเข้าแข่งขันในปีการศึกษา 2558 นั้นต้อง

จัดท าหุ่นยนต์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีจัดท าหุ่นยนต์ Robocup Rescue Robot 

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ Robocup Rescue Robot บรรลุจุดประสงค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ของหลักสูตร แผนกวิชาช่างไฟฟ้า จึงได้จัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ Robocup Rescue 

Robot ทั้นนี้ เพ่ือให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้าได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ครั้งแรก เพ่ิมกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ Robocup Rescue Robot ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
5.2 เพ่ือเป็นโครงการส่งเสริมทักษะการท างนจริง ให้มีประสบการณ์ในการท างานจริง 
5.3 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาเยาวชนที่จะใช้เป็นก าลังและพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     - หุ่นยนต์ Robocup Rescue Robot 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     - สิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้กับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีและเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนานักเรียนนักศึกษา 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ,  ด าเนินการตามโครงการและสรุปรายงานผล 
7.2  ระยะเวลา : 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558  
7.3 สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้สถานศึกษา งบ งบด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 90,000 บาท ได้แก ่ค่าวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ส่งเสริมทักษะการท างานจริง ให้มีประสบการณ์ในการท างานจริง 
 9.2 สร้างสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ Robocup Rescue Robot ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 9.3 เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศเป็นครั้งแรก 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ก่อนด าเนินโครงการ  :  การวางแผนงานเพ่ือด าเนินงานา 
10.2  ระหว่างด าเนินโครงการ : ด าเนินงานตามแผนงาน 
10.3  หลังสิ้นสุดโครงการ : ผลการปฏิบัติงานและผลตอบรับที่สะท้อนจากชุกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



158

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเปน็เงิน

รวมทั้งสิน้เปน็เงินงบประมาณ 130,868,765.28 130,868,765.28

1 งานตามภาระงานประจ า 66,052,369.00 66,052,369.00

1.1 งบด าเนินงาน 30,364,000.00 30,364,000.00

1.2 งบลงทุน 15,087,620.00 15,087,620.00

 -  ค่าครุภัณฑ์ 2,487,620.00 2,487,620.00

  - ค่าส่ิงก่อสร้าง 12,600,000.00 12,600,000.00

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 4,258,175.00 4,258,175.00

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

P1 1.1 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ V-Net งานวดัผล 15,000.00 15,000.00

P2 1.2 โครงการสอบมาตรฐานวชิาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 งานวดัผล 7,000.00 7,000.00

P3 1.3 โครงจดัท าข้อสอบมาตรฐานวชิาชีพ งานวดัผล 5,000.00 5,000.00

P4 1.4 โครงการสอบกลางภาคและปลายภาค งานวดัผล 35,000.00 35,000.00

P5 1.5 โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพ ฝ่ายวชิาการ 25,000.00 25,000.00

P6 1.6 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมืแรงงานแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 งานวดัผล 15,000.00 15,000.00

P7 1.7 โครงการสัมมนานักศึกษากลับจากฝึกงาน งานทวภิาคี 15,000.00 15,000.00

P8 1.8 โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ งานทวภิาคี 20,000.00 20,000.00

P9 1.9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2558 งานทวภิาคี 5,000.00 5,000.00

P10 1.10 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน งานทวภิาคี 5,000.00 5,000.00

P11 1.11 โครงการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานประกอบการ งานทวภิาคี 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 โครงการจดัท าแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการ ประจ าปีการศึกษา 2558 งานหลักสูตรฯ 25,000.00 25,000.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2558

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จา่ยเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558

วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี  จงัหวดั  อดุรธานี

หน่วย : บาท
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเปน็เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2558

P17 1.17 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับสถาน

ประกอบการ
งานหลักสูตรฯ 25,000.00 25,000.00

P18 1.18 โครงการทดลองใช้และประเมินผลการใช้หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 งานหลักสูตรฯ 5,000.00 5,000.00

P19 1.19 โครงการเชิดชูเกียรติ งานประชาสัมพันธ์ 90,000.00 90,000.00

P20 1.20 โครงการจดัท าหนังสือวารสารและหนังสืออนุสรณ์ประจ าปี งานประชาสัมพันธ์ 260,000.00 260,000.00

P21 1.21 โครงการรับใบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 งานทะเบียน * *

2. งานพัฒนาคุณภาพบคุลากร

P22 2.1 โครงการผลิตและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ ICT เพื่อบูรณาการในการจดัการเรียนการสอน งานส่ือการเรียนฯ 30,000.00 30,000.00

P23 2.2 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคดิจติอล งานส่ือการเรียนฯ 30,000.00 30,000.00

P24 2.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในระบบการท างานปัจจบุันอย่างมีประสิทธภิาพ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 400,000.00 400,000.00

*   2.3.1 โครงการศึกษาประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท้องถิน่ภาคกลาง (แผนกสามัญ)

P25 2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน งานบุคลากร 100,000.00 100,000.00

P26 2.5 โครงการประชุมสัมมนานาวทางการจดัระบบและกลไกลในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตามมาตรฐาน
งานประกันคุณภาพ 120,000.00 120,000.00

P27    2.5.1 โครงการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

P28 2.6 โครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกาอาชีวศึกษา RMS2012 งานศูนย์ข้อมูล 77,900.00 77,900.00

P29 2.7 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวจิยัแบบซิปโมเดล งานวจิยัพัฒฯ 50,000.00 50,000.00

3. งานพัฒนาอาคารสถานที่

P30 3.1 โครงการจดัหาครุภัณฑ์ และปรับปรุงพัฒนาอาคารส่ิงปลูกสร้างที่อ านวยความสะดวกต่อการบริหารงาน

และการจดัการเรียนการสอน งานอาคารสถานที่ 600,000.00 600,000.00

P31 3.2 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203,205 (เชือ่มต่อสัญญาณ Internet) แผนกสารสนเทศ 80,000.00 80,000.00

P32 3.3  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. 2550 งานศูนย์ข้อมูล 500,000.00 500,000.00

*    3.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบสารสนเทศ ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 งานศูนย์ข้อมูล -

4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

4.1 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

P33 4.1.1 โครงการกิจกรรมองค์การวชิาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2558 งานกิจกรรม 815,590.00 815,590.00

P34 4.1.2 โครงการจดักิจกรรมศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 งานกิจกรรม 452,900.00 452,900.00

P35 4.1.2 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2558 งานทวภิาคี 106,385.00 106,385.00
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเปน็เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2558

4.2 งานแนะแนว

P36 4.2.1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 งานแนะแนว 30,000.00 30,000.00

P37 4.2.2 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 งานแนะแนว 40,000.00 40,000.00

P38 4.2.3 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 งานแนะแนว 15,400.00 15,400.00

P39 4.2.4 โครงการจดัหางาน 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 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา งานแนะแนว 10,000.00 10,000.00

P43 4.2.8 โครการบริหารให้ค าปรึกษา งานแนะแนว - -

P44 4.2.9 โครงการส่งเสริมการมีงานท า งานแนะแนว 15,000.00 15,000.00

*    4.2.9.1 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน - -

*    4.2.9.2 การอบรม การใช้ V-Cop แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา - -

P45 4.2.10 โครงการจดัท าโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธว์ทิยาลัยฯ งานแนะแนว 20,000.00 20,000.00

5.งานปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดและเอดส์

P46 5.1 โครงการตรวจเยีย่มบ้านนักศึกษา * งานครูที่ปรึกษา * *

P47 5.2 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษาภายในสถานศึกษา งานปกครอง 6,000.00 6,000.00

P48 5.3 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและลดความเส่ียงด้านสารเสพติด การทะเลาะววิาทยและ

เพศศึกษาภายในสถานศึกษา งานปกครอง 10,000.00 10,000.00

แผนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้

P49    - โครงการจดัท าโครงงานวทิยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 หมวดวทิยาศาสตร์ 40,000.00 40,000.00

P50    - โครงการหุ่นยนต์ Robocop Rescue Robot แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง 90,000.00 90,000.00

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 5,210,150.00 5,210,150.00

 3.1 โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร 132,000.00 132,000.00

 3.2 โครงการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 31,000.00 31,000.00

 3.3 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 1,080,000.00 1,080,000.00

 3.4 โครงการจดัศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 116,250.00 116,250.00

 3.5 โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวติครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 3,127,000.00 3,127,000.00

 3.6  โครงการปฏิรูปหลักสูตรส่ือและการจดัการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 11,500.00 11,500.00
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเปน็เงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2558

 3.7 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 160,000.00 160,000.00

 3.8 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 56,500.00 56,500.00

 3.9 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 200,000.00 200,000.00

 3.10 โครงการฝึกอบรมพัฒนาวชิาชีพระยะส้ัน 75,900.00 75,900.00

 3.11 โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องฯ 160,000.00 160,000.00

 3.12 โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาฯ 60,000.00 60,000.00

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)

4.1 โครงการ ....................................................

4.2 โครงการ ....................................................

5 งบอุดหนุน 8,221,882.00 8,221,882.00

 5.1 อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์ 240,000.00 240,000.00

 5.2 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 45,000.00 45,000.00

 5.3 อุดหนุนโครงการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขัน้พื้นฐาน

    5.3.1  ค่าหนังสือเรียนฟรี 4,529,000.00 4,529,000.00

    5.3.2  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2,230,200.00 2,230,200.00

    5.3.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน 927,682.00 927,682.00

 5.4 อุดหนุนการหารายได้ระหวา่งเรียน 100,000.00 100,000.00

 5.5 ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี 150,000.00 150,000.00

6 ส ารองจ่าย 1,674,569.28 1,674,569.28

 - รายได้สถานศึกษา 1,674,569.28 1,674,569.28
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