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วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค หนองคาย เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ด าเนิ น งานตามนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง ได้ จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและหลักสูตรอื่นๆ ที่หลากหลาย
มีการพัฒนาการศึกษาระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้วิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2564 ในการพัฒนาวิทยาลัย
ตอบสนองความต้องการของประเทศและท้องถิ่น ในสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน สามารถชี้นา เป็นกลไก
การพัฒนาวิทยาลัยสู่สภาพที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีความสามารถในการแข่งขันได้ จึงกาหนดแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ 2564 เพื่อจะได้นาเอากรอบแนวทาง อันแสดงถึงกลยุทธ์และมาตรการต่าง ๆ มาปรับเข้าสู่ระดับปฏิบัติการใน
ลักษณะของระบบโครงการพัฒนาต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย สาหรับการกาหนดแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ 2564
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2564 เล่มนี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศ
ทางการปฏิบัติการและพั ฒนา เป็นกรอบหรือแนวทางให้บุคลากรในหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือสาหรับจัดทาแผนงาน/
โครงการนาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2564 นี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือจาก
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อันจะส่งผลให้วิทยาลัยประสบความสาเร็จต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่าย คณะครู - เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่กรุณาจัดทาข้อมูลแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ 2564
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ส่วนที่ 1
บทนำ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
1. วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ และเป้ำหมำยบริกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ
ประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยุทธศำสตร์ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

นโยบำย จุดเน้นและทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดอำชีวศึกษำ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
กำรศึกษำสร้ำงคน อำชีวะสร้ำงชำติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21”
1. เพิ่มผู้เรียนสำยอำชีพ (สำยอำชีวะ 50 : 50 สำยสำมัญ)
 เปิดสาขาใหม่/สาขาขาดแคลน
 เพิ่มห้องเรียน (วท./วอศ.)
 ปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น ดึงผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบ
 แนะแนวสื่อสารทุกกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่
 สร้างภาพลักษณ์ (Re-Branding)
 จัดสวัสดิการตามบริบท (หอพัก/รถรับ-ส่ง)
2. ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center)
 พัฒนากาลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (10+2+1) (10 + 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย + 1
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ)
 จัดการศึกษารองรับการพัฒนากาลังคนในเขตพัฒนาพิเศษ (EEC/SEC/SEZ)
 พัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
 พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษา (อังกฤษ จีน และภาษาในอาเซียน)
 อาชีวะฐานวิทย์ฯ/มาตรฐาน KOSEN
3. Re-Skills ,Up-Skills ,New-Skills
 ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะกาลังคน (โดยวิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยการอาชีพทั่ว
ประเทศ)
 เตรียมความพร้อมกาลังคนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training)
 หลักสูตรฝึกอาชีพฐานสมรรถนะ (Education To Employment)
 Startup/Business online
4. ปฏิรูประบบบริหำรและงำนบุคคล
 ปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารงาน
 พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ
 แก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลทุกมิติ
 สร้างระบบแรงจูงใจ เพิ่มค่าตอบแทน และส่งเสริมระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพ

5. ขับเคลื่อนอำชีวศึกษำ เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
 อาชีวศึกษาทวิภาคี 3 รูปแบบ
 บูรณาการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนการสอน
 Fix it Center/จิตอาสาอาชีวะ
 สร้างค่านิยม “การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ”
ข้อบัญญัติสู่ควำมสำเร็จ
1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา
2. พัฒนาครูและองค์กร
3. เน้นสอนระบบทวิภาคี
4. นาสิ่งดีดีสู่สังคม
5. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์
6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา
7. พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี
8. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล
9. เน้นทางานประสานชุมชน
10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
"ยึดหลักธรรมมาภิบาล
นาภาพลักษณ์ที่ดี
ประสานเครือข่าย
ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น
เยี่ยมห้องเรียนสม่าเสมอทั่วหน้า

บริหารงานประจา
ใช้เทคโนโลยีบริหาร
ขยายทวิภาคี
หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
พัฒนาบุคลากรสู่ความสาเร็จ"

อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทาข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
2. ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
3. กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร

4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และ
รูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ
6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
8. ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดาเนินการตามที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้แบ่งส่วนราชการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังต่อไปนี้
 สานักอานวยการ
 สานักความร่วมมือ
 สานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 สานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
 สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
 สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 สานักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
 สานักบริหารงานบุคคลและนิติการ

ยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
นโยบำย ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำ ในระยะ 15 ปี
(พ.ศ. 2555 - 2569)
การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
ของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการกาหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษาให้ความสาคัญกับคุณภาพผู้สาเร็จอาชีวศึกษาเป็นสาคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและ
กระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้าน
1) สารสนเทศสาคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนากาลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด
2) ให้ความสาคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จ โดยมุ่งเพิ่มพูน ขีด
ความสามารถของครู ใ นยุ ค แห่ ง การเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ให้ ค รู ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดย
เน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน
4) เตรียมความพร้อมกาลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับและ
เชิงรุกได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกาลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับ
สากล
ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ประกอบด้วย
4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร์ 28 กลยุทธ์ และ โครงการ 93 โครงการ
\

นโยบำยที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตกำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำน
เป้ า หมาย : ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษาภายใต้ บริ บ ทความร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการให้ ได้ ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพกาลังคน
อาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบให้เพิ่มขึ้น
 ยุทธศำสตร์ ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
และสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการศึ ก ษาความต้ อ งการการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนทั้ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
ภายในประเทศ

1.1 ระดับจังหวัด
1.2 ระดับกลุ่มจังหวัด
1.3 ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม /กลุ่มอาชีพ
2. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนากาลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ตามกรอบความร่วมมือกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล
3. โครงการศึกษาเป้าหมายการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางของประเทศไทย ระยะ 15 ปี
(ปีการศึกษา 2555 – 2569)
ระยะที่ 1 2555 - 2561 (60:40)
ระยะที่ 2 2562 - 2569 (70:30)
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 ส่ ง เสริ มและพั ฒ นาการจั ด อาชี ว ศึ ก ษา และการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ด้ ว ยรู ป แบบที่
หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการในกลุ่ม
จังหวัด
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพั ฒนา
กาลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี และการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รทวิ ภ าคี ให้ สอดคล้ อ งกั บ ขนาดและความสามารถของสถาน
ประกอบการโดยเฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
2. โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
ระดับจังหวัด
3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
กลยุทธ์ ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพ
ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการส่งเสริมให้ มี การสร้างรายได้ ระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ของผู้เรียนและลด
ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

2. โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพื่อให้สามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
3. โครงการประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ภ าพลั ก ษณ์ เชิ ง คุ ณ ภาพไปยั ง กลุ่ ม เป้ า หมายให้ เห็ น
ความสาคัญของการเรียนอาชีวศึกษาที่จะสร้างให้ เกิด “การศึกษาเพื่ออาชีพ คือ ดวงประทีปส่องชีวิต ช่ว ย
เสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชีวิตที่มั่นคง”
4. โครงการสร้ า งภาพยนตร์ เพื่อ ประชาสั ม พัน ธ์ และปรั บภาพลั กษณ์ เกี่ย วกั บวิถี ชี วิต ชาว
อาชีวศึกษาเชิงสร้างสรรค์
5. โครงการส่งเสริมคนดีศรีอาชีวะ
6. โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม
7. โครงการอาชี วะอาสา เพื่อพัฒนาสังคม
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้
อยู่นอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ ของชุมชน
2. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตลอด
ชีวิตให้ แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้ อยู่นอกระบบ
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการทางานเพื่อให้คุณวุฒิทางการศึกษา
2. โครงการอบรมฝึกอาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชดาริ
3. โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์
4. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ สูงอายุผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒ นาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่
สาหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการฝึ ก อบรมฝี มื อ แรงงานเพื่ อ สร้ า งหรื อ เปลี่ ย นอาชี พ ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน
2. โครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มี ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงกำรสำคัญ

1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ
2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพั ฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้ ตรงกับสมรรถนะตาม
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่ออาชีวศึกษา
โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒ นาหลั ก เกณฑ์ เพื่อ ให้ กองทุนกู้ ยืมเพื่อการศึกษาจัดสรรเงินกู้ยืมให้ แก่ผู้ เรีย น
อาชีวศึกษา 100% ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
2. โครงการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่พักและแหล่งรองรับงาน
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษาในระดับปวช.,
ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา
2. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา
3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจาตัวพื้นฐานตามวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สร้างความมั่นคง
ในชีวิต
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ (Career Path)
2. โครงการกองทุนตั้งตัวอาชีวศึกษา
3. โครงการเถ้าแก่น้อย
กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพื่อการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษา
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการศึ กษาการสร้ างแรงจู งใจ ทางด้ านมาตรการภาษี อากรให้ แก่ภ าคเอกชน/สถาน
ประกอบการในการร่วมจัดการอาชีวศึกษา

นโยบำยที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ
เป้าหมาย : 1) มีปริมาณครู คณาจารย์ และบุค ลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พอเพียงต่อ
การจัดการศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ
2) พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ มีคุณภาพและ
ได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
 ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 1 สร้ า งเสริ ม ปริ ม าณครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาด้ า น
อาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการขออัตรากาลังข้าราชการ พนักงานราชการให้พอเพียง
2. โครงการขอรับงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวครูและเจ้าหน้าที่
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแต่งตั้งครูวิชาชีพพันธุ์ใหม่ให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่ระดับ ปวช.,ปวส.,และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ
2. โครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
2. โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เปิด
สอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
3. โครงการกาหนดมาตรการให้ ครู วิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
4. โครงการกาหนดมาตรการให้ มีการนาผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ ในการพิจารณาความดี
ความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ค่าตอบแทน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

5. โครงการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา
(ทาหน้าที่พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน)
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
7. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
9. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูจัดทาตารา เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ
โครงการสาคัญ
1. โครงการปรับบทบาทหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รับผิดชอบสถานศึกษา
อาชีวศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน
2. โครงการร่ วมกับ คุรุ สภากาหนดมาตรฐานผู้ ประกอบวิชาชีพด้านอาชีว ศึกษาเป็น การเฉพาะ
(กาหนดมาตรฐานในการขอใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพครูวิช าชีพใบอนุญาตประกอบวิช าชีพผู้บริห าร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษา)
3. โครงการร่ว มกับ สานักงาน ก.ค.ศ.กาหนดมาตรฐานตาแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะสาหรับครู
วิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ
4. โครงการร่วมกับสานักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังกาหนดมาตรฐานชั่วโมงการสอนขั้นต่า
และขั้นสูงของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ
5. โครงการร่วมกับสานักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการบรรจุ แต่งตั้ง ผู้ที่
มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพเป็นครูวิชาชีพและคณาจารย์ โดยกาหนดอัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน
โครงการสาคัญ
1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

2. โครงการกาหนดหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการ
เป็นครู ฝึกในสถานประกอบการ
3. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคเอกชนโดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรเป็นแรงจูงใจ
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาระหว่างภาคเอกชน ชุมชนและสถานศึกษา
5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. โครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

นโยบำยที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่
เป้าหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช.
,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและเป็นแหล่ งเรียนรู้ ของชุมชน โดยความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียน
การสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ ทรัพยากรร่วมกัน
3. โครงการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยภายใต้ ข้ อ มู ล และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริ หาร
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาลโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก
4. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
กลยุทธ์ ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับปวช.,ปวส. และปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปวช.,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
2. โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุนจากต่างประเทศ
3. โครงการพัฒนาและเพิ่มจานวนบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 5 ส่ งเสริ มและสนั บ สนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีว ศึกษาภายใต้ ความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการวิจัย
2. โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของสถานประกอบการและ
ชุมชน
 ยุทธศำสตร์ ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการจัดทาบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการศึกษาดู งานสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ
4. โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ
5. โครงการให้ทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ

นโยบำยที่ ๔ : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่
เป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการพัฒนาผู้บริหารโดยฝึกประสบการณ์ จริง (On the Job Training)
2. โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารสถานศึกษา

3. โครงการฝึกอบรม ICT เพื่อการบริหาร
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ นวั ต กรรม องค์ ค วามรู้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการจัดการระบบตั้งศูนย์ ข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา
โครงกำรสำคัญ
1. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทสาขาวิชา
2. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
3. โครงการการวิเคราะห์งบประมาณการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

นโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร
1. วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม
2.
1.
2.
3.

พันธกิจ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยุทธศำสตร์
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4. เป้ำประสงค์
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

หลักกำรตำมนโยบำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดาเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุก
ช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ดังนั้น ในการเร่งรัดการทางานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนด
นโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง

กระบวนการจัดทางบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล
4.ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเน้นประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
1.1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ
 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
 ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจาเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตและสร้างอาชีพ
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
1.2 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
 จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
(English for All)
 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับ
สังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดย
เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตาบล
 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะ

แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่มชนชายขอบและแรงงาน
ต่างด้าว)
 พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
เหตุผลเป็นขั้นตอน
 พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on
Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้น
นาของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
 พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
2. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดาเนินการ
 เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
 ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกาลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

 ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 ระดมสรรพกาลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้
 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็น
ต้น
 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์
ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
 สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปองค์การ
 สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระ
และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
 จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
 ส่งเสริมโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ

กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นานโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทาง
มาใช้ในการวางแผนและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคานึงถึงมาตรการ
4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดู
งานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัด

อบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวน
งบประมาณที่มีความซ้าซ้อน
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สานักงานศึกษาธิการภาคและสานัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลาดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลาดับ
3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดาเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามลาดับ

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำน
วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์ ของวิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
ปรัชญำ

“ทักษะเชี่ยวชาญ วิชาการล้าเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนาเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

“ เป็นสถานศึกษามุ่งสร้างกาลังคนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มี มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับประเทศอย่างมีคุณธรรมนาองค์การสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

เอกลักษณ์
“เป็นแหล่งเรียนรู้ คู่บริการ”
อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษำ
“บริการดี ฝีมือเยี่ยม”
พันธกิจ
1.
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)
2. พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครู บุคลากร อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมประสิทธิภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาชีพทั้งในประเทศและอาเซียน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม และระบบ ICT
คติพจน์
ลูกพระวิษณุหนองคาย ต้องมีศักดิ์ศรี ต้องมีฝีมือ มีเป้าหมายชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด และดารงชีวิตอย่างพอเพียง

เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญทักษะมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีความพร้อมสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. งานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพและมีประโยชน์เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
3. ระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
4. การบริหารและฝึกอาชีพวิชาชีพสร้างโอกาสและพัฒนาสู่การแข่งขันระดับประเทศ
2. จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำและควำมโดดเด่น
1. จัดผู้สอนและบุคลากรต่างๆ ได้ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
2. จัดระบบความร่วมมือ ประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ
3. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน รวมทั้งในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม และมีการจาผลงานมา
ใช้
ในการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
4. สามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยตนเอง
5. จัดระบบความร่วมมือ ประสานงานระหว่างสถานศึกษาภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาใน
การจัดการศึกษา และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
6. จัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพและ
การพัฒนาทางเทคโนโลยี
7. จัดกิจกรรมโครงการ ที่ให้บริการแก่ชุมชน และท้องถิ่น
8. ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามประเพณีและเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
9. มีพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยง และไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด และอบายมุข
10. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ชุมชน และท้องถิ่นให้ความรู้ในสถานศึกษา
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ)
1. โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา
2. โครงการความร่วมมือไทย-ลาว-เวียดนาม-อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และจีน เพื่อพัฒนาบุคลากร
3. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
4. ผ่านการตรวจประเมินตามโครงการโรงอาหารในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย ประจาปี 2559 ได้มาตรฐาน ระดับดี
5. ได้รับรางวัลสุดยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจาปี 2560
เรื่อง เตาเผาพ่นไปแบบเติมเชื้อเพลิงชีวมวลอัตโนมัติ
6. เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ ระดับอาชีวศึกษา

3. ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)
- กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตผู้สาเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะทางตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
- กลยุทธ์ที่ 2 ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครู บุคลากร อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายและจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมมือกับ
สถานประกอบการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3. ส่งเสริมประสิทธิภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา นวัตกรรม โครงงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ์ วิจัย และ
องค์
ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจนาไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและใน
ชุมชน
- กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมเผลแพร่การสร้าง นวัตกรรม โครงงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
รองรับกับการพัฒนาประเทศ
พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาชีพทั้งในประเทศและอาเซียน
- กลยุทธ์ที่ 1 ระดมทรัพยากรสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
- กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ทันสมัย
- กลยุทธ์ที่ 3 ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม และระบบ ICT
- กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
- กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ICT มาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่
สอดคล้อง

รองรับกับการพัฒนาประเทศของศตวรรษที่ 21
- กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
ประวัติ ควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2481 เดิมคือโรงเรียนช่างไม้
หนองคาย โดยอาศัยโรงอาหารของโรงเรีย นสตรีปทุมเทพรังสรรค์เป็นสถานที่เรียนและฝึกงานต่อมาได้
งบประมาณมาจัดสร้าง คือ สถานที่ตั้งในปัจจุบัน
สภาพการจัดการเรียนการสอน เริ่มต้นด้วยโรงฝึกงานเล็ก ๆ 2 หลัง และบ้านพักครู 4 หลัง
จานวนนักเรียน 28 คน รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเปิดหลักสูตร 3 ปี เมื่อ พ.ศ.
2482 บนพื้นที่ 18 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา และโรงเรียนช่างไม้หนองคายดาเนินกิจการเรื่อยมา
พ.ศ. 2489 เกิดกรณีพิพาท ระหว่างไทยกับอาณานิคมฝรั่งเศส คือ ประเทศลาว (สปป. ลาว ใน
ปัจจุบัน) ไทยมีความจายอมที่ต้องมอบดินแดนบางส่วนคืนให้แก่ ฝรั่งเศส ซึ่งดินแดนที่ต้องมอบคืนนั้นมี
โรงเรียนช่างไม้ของไทยตั้งอยู่แห่งหนึ่ง คือโรงเรียนช่างไม้ล้านช้าง เมื่อเป็นเช่นนั้นโรงเรียนช่างไม้ล้านช้าง
จึงต้องย้ายเข้ารวมกับโรงเรียนช่างไม้หนองคาย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
พ.ศ.2499 กรมอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้โรงเรียนช่างตัดผมหนองคาย ในจังหวัดหนองคายสมัย
นั้น มารวมเป็นโรงเรียนช่างไม้หนองคาย
พ.ศ. 2502 โรงเรียนช่างไม้หนองคายได้ยกฐานะเป็น โรงเรียนการช่างหนองคาย ในปีถัดมา
พ.ศ. 2503 โรงเรียนการช่างหนองคาย ได้เข้าร่วมอยู่ในโครงการฝึกช่างฝีมือของสนธิสัญญาป้องกันร่ วมกัน
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส.ป.อ.) ทาให้ได้รับงบประมาณที่เพิ่มขึ้น จึงมีการปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน
และอาคารสถานที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเตรียมเปิดทาการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.ศ. 4) ในปีต่อมาได้เปิด
แผนกช่างเพิ่มอีก 2 แผนกคือ แผนกช่างก่อสร้าง แผนกช่างประสม (ปัจจุบันคือแผนกช่างเชื่อมโลหะ)
พ.ศ. 2507 เปิดเพิ่มอีก 2 แผนก คือ แผนกช่างยนต์ และแผนกช่างกลโรงงาน
พ.ศ. 2508 ทางราชการยุบโรงเรียนช่างปั้นโพนพิสัย มารวมกับโรงเรียนการช่างหนองคาย
พ.ศ. 2509 โรงเรียนการช่างสตรีหนองคาย ได้ย้ายเข้ามารวมกับโรงเรียนการช่างชายหนองคาย
พ.ศ. 2511 เปิดแผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม (ปัจจุบันเรียกแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ) จากนั้น
โรงเรียนการช่างหนองคายได้ดาเนินกิจการก้าวหน้ามาโดยตลอด มีจานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับจน
เกิดปัญหาเรื่อง การขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องจักร ตลอดจนอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ
จึงปรับการรับนักเรียนเข้าเรียน 2 ผลัด (เช้า-บ่าย) และจานวนครู - อาจารย์ก็เพิ่มมากขึ้น
พ.ศ.2520 โรงเรียนการช่างหนองคาย ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนเทคนิคหนองคาย
พ.ศ.2522 โรงเรียนเทคนิคหนองคาย ได้ปรับยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคหนองคายเมื่อวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2523 เปิดสอนคณะวิชาคหกรรม ได้แก่ แผนกวิชาผ้า แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และ
แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
พ.ศ. 2525 เปิดสอนคณะวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ แผนกการบัญชี และแผนกการขาย

พ.ศ. 2527 เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 แผนกคือ แผนกช่าง
ยนต์ และแผนกคหกรรม
พ.ศ. 2528 เปิดแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2533 เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 แผนก คือ แผนก
วิชาการบัญชี และแผนกวิชาการตลาด
พ.ศ. 2534 เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 แผนก คือ แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ากาลัง สาขาเครื่องกลไฟฟ้า และสาขาเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ และแผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2535 เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
และวิ ทยาลั ย เทคนิ คหนองคายได้ รั บ เลื อกจากกรมอาชี ว ศึก ษาให้ เ ป็น สถานศึก ษาดี เด่ น ประเภทช่ า ง
อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2536 เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 แผนก คือแผนกวิชา
ช่างเทคนิคการผลิต แผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุ รกิจ นอกจากนี้ยังได้เปิดทาการ
สอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 1 สาขา คือ สาขาเครื่องกล
พ.ศ. 2537 เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ คือ สาขาการ
จั ดการงานบุ คคล และในวั น ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทยได้อนุ ญาตให้
วิทยาลัยเทคนิคหนองคายใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นที่จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งใหม่
(เป็นแห่งที่ 2) ที่ตาบลหาดคา อาเภอเมืองหนองคาย(ห่างจากตัวจังหวัดไปตามเส้นทางอาเภอโพนพิสัย 7
กิโลเมตร) มีเนื้อที่ 159 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา
พ.ศ. 2538 เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ คือ สาขา
การบัญชี
พ.ศ. 2539 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ที่รวมอยู่กับวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้รับการ
ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึ กษาธิการ
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2539 ด้วยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 โดยแยกออกจากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และย้ายไป ณ ที่ทาการ
แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2541 ได้ย้ายแผนกวิช าช่างอิเล็กทรอนิกส์ไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ซึ่งได้ก่อสร้างอาคารเรียน
ปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อย มีพื้นที่ใช้สอย 2,400 ตารางเมตร และได้รับโครงการช่วยเหลือครุภัณฑ์จาก
โครงการเงินกู้กองทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น (OECF) ในวงเงินงบประมาณ 70 ล้าน
บาท และในปี พ.ศ. 2541 - 2543 ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอีก 1 หลัง มี
พื้นที่ใช้สอย 2,400 ตารางเมตร และได้ย้ายแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ไปเปิดทาการสอนที่วิทยาลัยเทคนิค
หนองคายแห่งใหม่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543

พ.ศ. 2542 วิทยาลัยเทคนิคหนองคายได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ
ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี เขตการศึกษา 9
พ.ศ. 2542 เปิดทาการสอน ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาโยธา
พ.ศ. 2546 เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2548 เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2549 เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้า
พ.ศ. 2548 เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ณ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค หนองคาย ในหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาบัณฑิต (คอ.ม.) จานวน 4 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2551 เปิดทาการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีไฟฟ้า) หรือ
(ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า) เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ให้จัดการอาชีวศึกษา
ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 และมาตร 8 ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตาม
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยรับนักศึกษารุ่นแรก
จานวน 1 ห้อง 20 คน โดยเปิดทาการสอนภาคเรียนที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551
และให้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2552 โครงการเปิดทาการสอนระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบั ณฑิต
(ทล.บ.) เพิ่มเป็น 5 สาขา ในปีการศึกษา 2552 คือ สาขา ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า (เดิม)
ทล.บ. อุตสาหการ-เครื่องมือกล , ทล.บ. อุตสาหการ-เชื่อมประสาน ทล.บ. โยธา และ ทล.บ. เครื่องกล
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ.2554 ได้ทาการย้ายแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ไปเปิดทาการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคนิค
แห่งใหม่
พ.ศ. 2557 โครงการเปิดทาการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภายใต้
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 5 สาขาดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
สาขาวิช าเทคโนโลยี ก่ อสร้ าง สาขาวิช าเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิช าเทคโนโลยีแม่พิมพ์ และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2558 โครงการเปิดทาการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภายใต้
สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เพิ่มอีก 1 สาขาดังนี้ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ.2559 ได้ ท าการย้ า ยแผนกวิ ช าโลจิ ส ติ ก ส์ ,แผนกวิ ช าเมคคาทรอนิ ก ส์ , และแผนกวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไปเปิดทาการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งใหม่
พ.ศ.2562 ได้ทาการย้ายแผนกวิชาช่างยนต์ , แผนกเทคนิคพื้นฐาน ไปเปิดทาการเรียนการสอน ที่
วิทยาลัยเทคนิคแห่งใหม่
พ.ศ. 2563 เปิดทาการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มอีก 1 สาขาดังนี้ คือ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ปัจจุบันมี 2 แห่ง แห่งเดิมตั้งอยู่เลขที่ 306 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ
ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา และวิทยาลัยเทคนิค
หนองคายแห่งใหม่ มีเนื้อที่ 159 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา

หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้เปิดสอน 3 ระดับ คือ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ใช้หลักสูตร พุทธศักราช 2556 เพิ่มเติม พ.ศ.2557 (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้
หลักสูตร พุทธศักราช 2557 (3) ระดับปริญญาตรีเปิดสอน 1 หลักสูตรภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) และหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการ
ของชุมชนและความพร้อมของสถานศึกษา
 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) เปิดสอน 14 สาขางาน ได้แก่
1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
7. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
8. สาขาวิชาโยธา
9. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
12. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
14. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 16 สาขางาน ได้แก่
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
3. สาขางานเครื่องมือกล
4. สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
5. สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
6. สาขางานไฟฟ้ากาลัง
7. สาขางานเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
8. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
9. สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
10. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
11. สาขาวิชาโยธา
12. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

13. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
15. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

14. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
16. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 ระดับปริญญำตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เปิดสอน 7 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

6. ข้อมูลบุคลำกร
วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
6.1 อัตรำกำลัง ปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลำคม 2563
ผู้ให้ข้อมูล นำงกรรณิกำ จันทะคำม
อัตรำกำลังของวิทยำลัยเทคนิคหนองคำย

มีบุคลำกรทั้งสิ้น...................179..................คน

ก. ข้ำรำชกำร
1. ผู้บริหาร
2. ข้าราชการครู

………….2………..
…………89…….…

คน
คน

3. ข้าราชการพลเรือน

…………..2….……

คน

……………-………
…………..6………

คน
คน

1. ทาหน้าที่สอน

……………4………

คน

2. ทั่วไป/สนับสนุน

……………2………

คน

…………33………

คน

2. ทั่วไป/สนับสนุน

…………40………

คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างมาช่วยราชการ

……………1………

คน

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น ………..…-.…….…

คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง

………….-…………

คน

1. ข้าราชการ

……….…-…………

คน

2. ลูกจ้างประจา

……….…-.…………

คน

ข. ลูกจ้ำงประจำ
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทัว่ ไป/สนับสนุน
ค. พนักงำนรำชกำร

ง.

ลูกจ้ำงชั่วครำว
1. ทาหน้าที่สอน

6.2 ข้อมูลบุคลำกร จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ
ก. ครูผู้สอน
- ต่ากว่า ม.6
……-……
- ปวช./ม.6
……-……
- ปวส./อนุปริญญาตรี
……-……
- ปริญญาตรี
.…63…..
- ปริญญาโท
.…60..…
- ปริญญาเอก
……4……
รวม
..127.....

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ข. เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/สนับสนุน
...........17............. คน
.........................17........คน
..............1............. คน
...........................1........คน
..............4............. คน
...........................4........คน
.............28.......... คน
......... …………...91........คน
...............-........... คน
.........................60........คน
................-............ คน
...........................4........คน
รวม.......50......... คน รวมทั้งสิ้น.........177.......คน
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงกำร
โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษำฝึกงำน
ผู้ประสานงาน
นายชิณกรศ์ ชมพิกุล
ตาแหน่ง
หัวหน้างานทวิภาคี
โทรศัพท์ 042-411776
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-5164535
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย การจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีนโยบายจัดโครงการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึกงาน
ทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. เพื่อเป็นแนวทางในการ ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ/หน่วยงาน
และปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับการศึกษาวิชาชีพ อีกทั้งช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน
จริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการออกฝึกประสบการณ์จริงและฝึกงาน ตลอดจนทราบถึงขั้นตองการ ปฏิบัติงานและ
เทคนิคการทางาน สามารถเห็นวิธีการสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อเตรียมความพร้อมและทาความเข้าใจให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ
3.2 เพื่อฝึกนักศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบ วินัย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่สถานศึกษากาหนดไว้และมีความมั่นใจ
ในการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.2 เพื่อร่วมกันหาแนวทางการฝึกประสบการณ์จริงและฝึกงาน
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักศึกษาสามารถนาความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงาน
4.2 นักศึกษามีความมั่นใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.3 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์ มีระเบียบวินัย ในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสถานประกอบการ
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์ เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ
5.2 นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี โดยไม่ปัญหาหรือ
อุปสรรคในการทางาน
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
8.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการฝึกงาน ตลอดจนมีวินัย ปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างเหมาะสม
8.2 นักเรียน นักศึกษามีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดีของศึกษาและสังคม
8.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการฝึกงานและดารงชีวิต
ได้มีความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว สามารถตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ให้อยู่ในระดับพอเพียง อยู่บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร:

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
การจัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานตลอดปี น้อย 3 ครั้ง (ภาคเรียนที่ 1,2 และ
อย่าง
ภาคฤดูร้อน
1. นักเรียนนักศึกษาได้รับการปฐมนิเทศก่อน
ฝึกงาน มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบใน
การฝึกงานในสถานประกอบการ
2. นักเรียนนักศึกษาสามารถประพฤติปฏิบัติตน
เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความ
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีคุณธรรมจริยธรรม
สามารถฝึกงานในสถานประกอบการได้
(ภาคเรียนที่ 1,2 และภาคฤดูร้อน)
งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

5,000
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1. เขียนเสนอโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

-นักเรียน ปวช.3 จานวน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
560 คน
-นักเรียน ปวส.2 จานวน
487 คน

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
อุดหนุน
-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น
-

งบ
รำยได้ฯ
5,000

5,000
5,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
เทียบโอนประสบการณ์และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)
ผู้ประสานงาน
นายจรัญ ทวยจันทร์
ตาแหน่ง
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล โทรศัพท์ 089-4018011
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-4018011
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ให้ความสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
สอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านวิชาชีพ /VQ
จึงได้กาหนดการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เพื่อให้ถูกต้องตาม
ระเบี ย บกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ที่กาหนดให้นักศึกษาที่
กาลังจะสาเร็จการศึกษาจะต้องได้รับการประเมินทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้วยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์และมาตรฐานวิชาชีพ/VQ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการสร้างเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผล เพื่อให้การจัดการด้านอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อยกระดับผู้ประกอบอาชีพให้ได้คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
3.2 เพื่อทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ) ให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างต่างๆ
3.3 เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามนโยบายที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
3.4 เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐานทางวิชาชีพ
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 480 คน ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
4.2 นักศึกษาชั้น ปวช.3 จานวน ไม่น้อยกว่า 5 คน ผ่าน การสอบเทียบระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช.3 และปวส.2 ได้รับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ
(VQ) และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
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9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
1. ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ) ให้กับนักเรียน
นักศึกษาแผนกวิชาช่างต่างๆ ทุกแผนกวิชาชีพ
2 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพและสร้างเครื่องวัดผล
และประเมินผล ตามหลักสูตร
1. นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาต่างๆ ผ่านการ
ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ)
2. นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ก.พ.-มี.ค.
งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

หน่วยนับ

3,000 บำท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1. สารวจข้อมูล
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการงาน
(จัดนิเทศ)
4. สรุปและรายงานผล

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

-นักเรียน ปวช.3 จานวน
560 คน
-นักเรียน ปวส.2 จานวน
487 คน

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น

งบ
เงินรำยได้ฯ
3,000.-

3,000.3,000.-
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงกำร
โครงกำรนิเทศกำรสอน
ผู้ประสานงาน
นายจรัญ ทวยจันทร์
ตาแหน่ง
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล โทรศัพท์ 042-411776
โทรสาร
042412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-4018011
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา
การจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ การนิเทศการเรียนการสอน จึงเป็นกระบวนการในการแนะนาช่วยเหลือครู ให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพให้
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถใช้ผลการนิเทศการสอนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการนาเทคนิควิธีการสอนหลากหลายรูปแบบมาใช้พัฒนากิจการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนด้วยการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายประกอบการสอนของครูผู้สอน
3.3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นด้วยเทคนิคการสอนเฉพาะที่สอดคล้องกับเนื้อหา
3.4 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ครูผู้สอน มีความมั่นใจในการปฏิบัติการสอน
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 ครูผู้สอนทุกท่านได้รับการปรับปรุงและพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
4.2 นักเรียนมีกระตือรือร้นชอบสนุกในการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ มากขึ้น
4.3 นักเรียนมองเห็นถึงความเอาใจใส่ของผู้บริหารต่อพฤติกรรมการสอนของครู
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 ครูเกิดความตระหนักในความแตกต่างของผู้เรียนจากการสอนด้วยวิธีการเดียวกัน
5.2 ครูผู้สอนมีประสิทธิภาพด้านวิชาการและพัฒนาผู้เรียน
5.3 ครูผู้สอนทุกท่านมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทางานร่วมกันเกี่ยวกับการนิเทศการสอน
6. กลุ่มเป้ำหมำย: ครูผู้สอน จานวน 135 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
ครูผู้สอนมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ตามสมรรถนะของแต่ละรายวิชาสามารถ
นาเทคนิควิธีการสอนรูปแบบต่างๆ ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อ
คุณภาพและนักเรียน นักศึกษา รับทราบปัญหานามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ
เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
นิเทศการสอนแก่ครูผู้สอนทุกคน
ครูผู้สอนสามารถนาวิธีการสอนรูปแบบต่างๆ ไป
ใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ภาคเรียนที่ 1/ ภาคเรียนที่ 2
งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

หน่วยนับ
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน

3,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1. วางแผนการดาเนินงาน
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปและรายงานผล

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
ครูทาหน้าที่สอน
จานวน 132 คน

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

งบ
ดำเนินงำน
-

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น
-

-

-

งบ
เงินรำยได้ฯ
3,000.-

3,000.3,000.-
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
ประชุมสัมมนาสถานประกอบการ
ผู้ประสานงาน
นายชิณกรศ์ ชมพิกุล
ตาแหน่ง
หัวหน้างานทวิภาคี
โทรศัพท์ 042-411776
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลั กสู ตรประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชีพชั้ น สู ง (ปวส.) ได้ใ ห้ ค วามส าคั ญในการพั ฒ นาผู้ เรี ยนให้ มีคุ ณภาพและ
มาตรฐาน สอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา นอกจากนั้นเพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนและเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการต่างๆ ที่สถานศึกษาได้ดาเนินการและให้ เกิดการยอมรับใน
สังคม
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อดาเนินการ กากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในระบบปกติและระบบทวิภาคี
ในสถานประกอบการ
3.2 เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกอาชีพและการฝึกงาน
3.3 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาในระบบปกติและระบบทวิภาคี
3.4 เพื่อดาเนินการวัดและประเมินผลร่วมกันในการฝึกอาชีพและการฝึกงาน
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 สถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาในระบบปกติและระบบ
ทวิภาคีมากขึ้น
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ ให้ สอดคล้องและตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ
5.2 ผู้บริหารและผู้แทนคณะต่างๆ รับทราบสภาพและปัญหาในการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถาน
5.3 มีความร่วมมือที่ดีระหว่างสถานประกอบการและวิทยาลัย
6. กลุ่มเป้ำหมำย: สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ จานวน 50 แห่ง
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
ครูผู้สอนมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ตามสมรรถนะของแต่ละรายวิชาสามารถ
นาเทคนิควิธีการสอนรูปแบบต่างๆ ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อ
คุณภาพและนักเรียน นักศึกษา รับทราบปัญหานามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
จัดประชุมสัมมนาอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา
ครูผู้สอน และสถานประกอบการสามารถนาวิธีการ
สอนรูปแบบต่างๆ ไปใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ภาคเรียนที่ 1/ ภาคเรียนที่ 2
งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

หน่วยนับ
2 ครั้งต่อปี/การศึกษา

5,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1. วางแผนการดาเนินงาน
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปและรายงานผล

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

2 ครั้งต่อปี/การศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน
-

-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น
-

-

-

งบ
เงินรำยได้ฯ
5,000

5,000
5,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
ผู้ประสานงาน
นายสุดสาคร พาติกบุตร
ตาแหน่ง
หัวหน้างานทวิภาคี
โทรศัพท์ 042-411776
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 042-411776
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้เปิดสอน 3 ระดับ คือ 1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ใช้หลักสูตร พุทธศักราช 2556 เพิ่มเติม พ.ศ.2557 2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้
หลักสู ตร พุทธศักราช 2557 3) ระดับปริญญาตรีเปิดสอน 1 หลั กสูตรภายใต้ส ถาบันการอาชีว ศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) และหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการต้องการ
ของชุมชนและความพร้อมของสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้ดาเนิน
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ขึ้น ซึ่งหลักสูตรสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่ต้องการบูรณา
การ วิชาการที่เกี่ยวข้องในด้านนั้น เพื่อให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลายหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทาง
วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติจริง
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
1. เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและสนองนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อให้สถานศึกษาได้จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ
3. เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
4. เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
5. เพื่อให้มีระบบนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
6. เพื่อให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้หลักสูตรที่หลากหลาย และสามารถเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ
ของตนเอง
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จานวน 2,968 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการทางาน สถานประกอบการได้
ทราบทัศนคติและความต้องการของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ที่มีต่อสถานประกอบการ
วิทยาลัยได้ทราบความต้องการ เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมในแต่ละสาขาวิชาชีพ
ของนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
จัดประชุมสัมมนานักศึกษาที่ฝึกงานเสร็จสิ้น
ในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
1.นักเรียน นักศึกษา สามารถนาความรู้ ที่ได้รับ
จากการฝึกงานมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนในการ
สัมมนาระหว่างกันในสถานศึกษา
2. นักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้จาก
การฝึกงาน
ภาคเรียนที่ 1/ ภาคเรียนที่ 2
งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

หน่วยนับ
รวม 2 ครั้ง/ต่อปีการศึกษา

5,000
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1. วางแผนการดาเนินงาน
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปและรายงานผล

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
จานวน 2,968 คน

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน
-

-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น เงินอุดหนุน
5,000

-

-

5,000
5,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
ประชุมสัมมนาและนาเสนอผลการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา
ผู้ประสานงาน
นายชิณกรศ์ ชมพิกุล
ตาแหน่ง
หัวหน้างานทวิภาคี
โทรศัพท์ 042-411776
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ได้กาหนดโครงสร้างหมวดวิชาชีพสาขางานและการฝึกงาน ให้ผู้เรียนได้ฝึก ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือ
แหล่งวิทยาการ ไม่ต่ากว่า 1 ภาคเรียน ดังนั้น เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดทาโครงการ
ประชุมสัมมนาและน าเสนอผลการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา ขึ้น หลักจากที่ผู้เรียนเสร็จสิ้นการฝึ กงาน/
ฝึกอาชีพแล้ว โดยผู้เรียนจะต้องเผยแพร่ผลการฝึกงาน โดยการบรรยายถึงสภาพของสถานประกอบการที่ตนได้
เข้ ารั บ การฝึ กงาน/ฝึ ก อาชีพ ลั กษณะการทางาน วิธี และขั้น ตอนการท างาน การให้ ค วามรู้ ของผู้ ค วบคุ ม
ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ตั ว และอื่ น ๆ ที่ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ประสบการณ์ จ ากการฝึ ก งาน/ฝึ ก อาชี พ ในสถาน
ประกอบการอีกครั้ง
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
3.2 เพื่อให้ทราบถึงความต้องการเพิ่มเติมของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
ของนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน
3.2 เพื่อให้สถานประกอบการได้ทราบถึงมุมมองของนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ รวมถึงความ
ต้องการที่มีต่อสถานประกอบการ
3.3 เพื่อสรุปเป็นข้อมูลของสถานศึกษาในการพัฒนางาน ระบบการฝึกงานของผู้เรียนต่อ
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถนาปัญหา และอุปสรรค ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์ นาไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพจริง
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการทางาน สถานประกอบการได้
ทราบทัศนคติและความต้องการของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ที่มีต่อสถานประกอบการ
วิทยาลัยได้ทราบความต้องการ เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมในแต่ละสาขาวิชาชีพ
ของนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :
เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
จัดประชุมสัมมนานักศึกษาที่ฝึกงานเสร็จสิ้น
ในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
1.นักเรียน นักศึกษา สามารถนาความรู้ ที่ได้รับ
จากการฝึกงานมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนในการ
สัมมนาระหว่างกันในสถานศึกษา
2. นักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้จาก
การฝึกงาน
ภาคเรียนที่ 1/ ภาคเรียนที่ 2
งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

หน่วยนับ
รวม 2 ครั้ง/ต่อปีการศึกษา

3,000
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1. วางแผนการดาเนินงาน
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปและรายงานผล

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

-นักเรียน ปวช.3
จานวน 560 คน
-นักเรียน ปวส.2
จานวน 487 คน

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน
-

-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น เงินอุดหนุน
3,000

-

-

3,000
3,000
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1. ชื่อโครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรสาร
E-mail

โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ., ภาค,ชาติ
นายมานพ สมอินเอก
หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 042-411776
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-56470606
email: nongkhai01@vec.mail.go.th

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดารงชีวิตของทุกคนมีการ พัฒนาและ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของโลกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจาเป็นต้อง สร้างสรรค์เด็กและ
เยาวชนไทยในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ ในปัจจุบัน ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
และมีศักยภาพในด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง และ การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้ดาเนินการจัดโครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับ อศจ.,ระดับภาค, และระดับชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมซึ่ง
กรอบแนวทางพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมให้แต่ละสถานศึกษาจัดทาโครงการส่งเสริม
กีฬา - กรีฑา ระหว่าง สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยและนันทนาการของนักเรียนนักศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
2.1 เพื่อจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
2.2 เพื่อทาการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
2.3 เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
2.4 เพื่อให้มีตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถ และทักษะวิชาชีพเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพดีขึ้น
5.2 นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทุกระดับชั้น จานวน 2,968 คน
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7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ :
8.1 ช่วยเหลือนักเรียนได้ทั้งในเชิงสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา การ ส่งเสริมพัฒนาตาม
ศักยภาพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
8.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกกลุ่ม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

ตัวชี้วัด
ได้ตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันในระดับ
ที่สูงขึ้นต่อไป

หน่วยนับ

มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และมีน้าใจเป็น
นักกีฬา

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

450,000
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

1 สารวจวัสดุที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. พัสดุจัดซื้อ
4. ดาเนินการ
5. สรุปและประเมินผล
1 สารวจวัสดุที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน รำยจ่ำยอื่น

งบ
กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

-

-

-

450,000

-

-

-

450,000
450,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน
ผู้ประสานงาน
นางปวีณา สมบูรณ์เรศ โทรศัพท์ 089-2418730
ตาแหน่ง
หัวหน้างานบุคลากร
โทรสาร
042-412458 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-2418730
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
ในยุคปัจจุบันภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มบทบาทเป็นทวีคูณ
ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยในฐานะในสมาชิกได้ให้ความสาคัญและเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม คณะกรรมการผู้จัดทา
เล็งเห็นความสาคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาใน
ฐานะเป็นเยาวชนอาเซียน และควรได้ศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาหลักในการสื่อสารจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในฐานะสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.2 เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
3.3 เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 ครู นักเรียน นักศึกษาเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
4.2 ครู นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดี และมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 คณะครู นักเรียน นักศึกษามีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทักษะด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียนโครงสร้างหลักไวยากรณ์รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน
5.2 ครู นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ ความมั่นใจ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน และในการทางานได้ พร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียนได้อย่างมั่นใจ
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักศึกษา และคณะครูอาจารย์ สังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
จานวนทัง้ หมด 80 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
8.1 นักเรียน นักศึกษาและครู อาจารย์ ได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในฐานะ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8.2 นักเรียน นักศึกษาและครู อาจารย์ ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ
ของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8.3 นักเรียน นักศึกษาและครู อาจารย์ มีความรู้ ทักษะ ความมั่นใจ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน และในการทางานได้ พร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียนได้อย่างมั่นใจ
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
1. นักเรียน นักศึกษา และคณะครูอาจารย์ สังกัด
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
มีความรู้ ทักษะ ความมั่นใจ และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และใน
การทางานได้ พร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียนได้อย่างมั่นใจ
1. ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สังกัดสานักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
2. คณะครู อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย จานวน
20 คน (จากสถานศึกษาทั้งหมด 12 แห่ง) ที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถและสื่อสารโดย
ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

หน่วยนับ
80 คน

80 คน

20,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1. เขียนเสนอโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

คณะครูอาจารย์ 80 คน
ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา
สังกัดสานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดหนองคาย 80 คน

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

งบ
ดำเนินงำน
-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน รำยจ่ำยอื่น
-

งบ
รำยได้ฯ
20,000

3. ดาเนินตามโครงการ
4. ติดตามและระเมินผล

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

-

-

-

20,000
20,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงกำร
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรสาร
E-mail

จัดสร้ำงศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวศิริวรรณ ประดิษฐ์ด้วง โทรศัพท์ 082--8380509
หัวหน้างานวิทยบริการ
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 082--8380509
email: nongkhai01@vec.mail.go.th

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา การปลูกจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการดารงชีวิต เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักพอประมาณตนมีเหตุผลและ
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจสังคมทั้งภายในและภายนอกได้
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร สามารถน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาปรับใช้ในการดารงชีวิต
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิททยาลัยมีแหล่งเรียนรู้และพื้นที่ทากิจกรรมร่วมกัน
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
4.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงได้อย่างถูกต้อง
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจสามารถนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จานวน 2,968 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
8.1 ได้ศูนย์เรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน บริหารงานเป็นระบบและมีรูปแบบช่างอุตสาหกรรมผสมการเกษตร
ประณีตและสวนพฤษศาสตร์
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9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
จัดสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบช่างอุตสาหกรรม

หน่วยนับ
จานวน 1 ศูนย์

1. มีศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบช่าง
อุตสาหกรรม ผสมกับการเกษตรประณีตและสวน
พฤกษศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

จานวน 1 ศูนย์

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

20,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1 ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
3. ประชุมวางแผนรับผิดชอบ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินผลหลังสิ้นสุด
โครงการ

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
จานวน 1 ศูนย์

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน
-

-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น
-

-

-

งบ
รำยได้ฯ
20,000

20,000
20,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ
ผู้ประสานงาน
นายอนุพงษ์ ลีพงษ์
โทรศัพท์ 042-411776
ตาแหน่ง
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-8513232
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ ส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการกิจกรรม
อบรมการเขี ย นแผนธุ ร กิ จ สร้ างแรงบั น ดาลใจในการเป็ น ผู้ ประกอบการให้ กั บ ผู้ เ รี ยน ศึ ก ษาดู งานในสถาน
ประกอบการ หรือสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจของผู้เรียนและส่งเสริมการทาธุรกิจของ
ผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้เล็งเห็นความสาคัญโครงการดังกล่าว
โดย
ดาเนิ น กิจ กรรมการอบรมแผนธุร กิจ การส่ งเสริมการทาธุรกิจออนไลน์ของผู้ เรีย น และศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
1) พัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในรูปแบบธุรกิจเดียวหรือแบบ
บูรณาการสหวิชาชีพ
2) พัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจหรือทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการให้
ผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ครูและประชาชนที่สนใจ
3) สนับสนุน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้มีธุรกิจเป็นของตนเองหรือมีประสบการณ์ในธุรกิจนา
ร่องโดยการดาเนินการร่วมกับเจ้าของสถานประกอบการเจ้าของอาชีพ
4) ศึกษาดูงานด้านการประกอบอาชีพและดาเนินธุรกิจ สร้างแรงจูงใจในการเรียนเพื่อต่อยอดทาธุรกิจ
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ ในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบธุรกิจได้
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญของการเป็นผู้ประกอบการ และมีทักษะที่จาเป็นในการ
ประกอบธุรกิจ
6. กลุ่มเป้ำหมำย: ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
บุคลากรสามารถพัฒนาตนเอง มาปรับใช้ในการดารงชีวิต ปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมทั้งภายในและภายนอกได้ มีความรู้และสามารถวางแผนปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ส่งผลให้
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :
เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
สามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
บุคลากรผู้สอนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

หน่วยนับ
ปีละ 1-2 ครั้ง

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

30,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1 วางแผนการดาเนินงาน

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

ครู นักเรียน นักศึกษา
และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
จานวน 50 คน

งบ
ดำเนินงำน
-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น
-

งบ
รำยได้ฯ
30,000

2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปและประเมิน

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

-

-

-

30,000
30,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
ส่งเสริมนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/โครงการของนักเรียน นักศึกษา
ผู้ประสานงาน
นายรุ่งเรือง เพ็ญกุลกิจ
โทรศัพท์ 042-411776
ตาแหน่ง
หัวหน้างานบุคลากร
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4717892
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้รับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคายให้เป็น
เจ้ า ภาพจั ดการประกวดแข่ง ขัน สิ่ ง ประดิ ษฐ์ คนรุ่น ใหม่ ระดั บอาชี ว ศึ กษาจั งหวัดหนองคาย ซึ่ งเป็น ไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) มาตรา ๒๔ (๕) กาหนดให้ครูผู้สอน
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และมาตรา ๓๐ ระบุให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจั ย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ
อาชีวศึกษาจั งหวัดหนองคายขึ้น โดยได้มุ่งเน้ นให้ นักศึกษาได้ฝึ กทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์การสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดทานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีเวทีแสดงความสามรถและผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) :
4.1 นักเรียนนักศึกษามีเวทีที่ใช้แสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4.2 นักเรียนนักศึกษาและบุคคลผู้สนใจมีแหล่งการเรียนรู้นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) :
5.1 ได้ตัวแทนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค
5.2 สามารถนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดให้เกิดรายได้กับตนเอง
6. กลุ่มเป้ำหมำย :
ด้ำนคุณภำพ
- นักเรียนนักศึกษาได้นาสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์และคุณภาพเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ด้ำนปริมำณ
- นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้มีทักษะและประสบการณ์ในการประกวดแข่งขัน
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7. พื้นที่ดำเนินกำร :
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
8.1 ได้ตัวแทนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค
8.2 สามารถนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดให้เกิดรายได้กับตนเอง
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชี้วัด
เชิงปริมำณ
สิ่งประดิษฐ์

หน่วยนับ
สิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภท
มีสิ่งประดิษฐ์ 3-5 ผลงาน/ประเภท

เชิงคุณภำพ

สิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภท
1 ผลงาน/ประเภท

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

วันจัดการประกวด
วัสดุและอุปกณ์

1 วัน
50,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1. เขียนโครงการ
2. ดาเนินโครงการ
3. สรุปผลโครงการ
4. รายงานผลโครงการ

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4
/

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

งบ
ดำเนินงำน

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น เงินรำยได้ฯ
50,000

/
/
/

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

-

-

-

50,000
50,000
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1. ชื่อโครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรสาร
E-mail

โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
ส่งเสริมการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง
ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 042-411776
หัวหน้างานบุคลากร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-2418730
email: nongkhai01@vec.mail.go.th

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสการเยนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง รักการอ่าน มีนิสัยใฝ่รู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทางานเป็นกลุ่ม มีคุณธรรม
ค่านิยม จิตสานึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ก้าวทันโลก โรงเรียนจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจและแสวงหาหาความรู้อยู่ เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้และสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม การเรียนรู้อาจทาได้หลายวิธี เช่น อ่าน
หนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้ รวมทั้งสามารถจับใจความสาคัญเพื่อแยกแยะและเลือกสาระข้อมูลที่ได้มา
อย่างมีเหตุผล ทักษะพื้นฐานสาคัญต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทักษะการฟัง การถาม การจา การอ่าน
การคิด การเขียน การปฏิบัติ และสามารถสรุปผลอย่างมีเหตุผลเพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3.2 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียนนักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไปพัฒนาในการทางาน
การเรียน และการใช้ชีวิตประจาวันได้
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักเรียนนักศึกษา มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ จากการเรียนรู้จากสื่อต่างๆ จากการฝึกอบรม
การทัศนศึกษา
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จานวน 2,968 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
นักเรียนเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
สามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

หน่วยนับ
ปีละ 1-2 ครั้ง

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

3,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1 วางแผนการดาเนินงาน
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปและประเมิน

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในวิทยาลัย
จานวน 2,968 คน

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน
-

-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น
-

-

-

งบ
รำยได้ฯ
3,000

3,000
3,000
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1. ชื่อโครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรสาร
E-mail

โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
ติวข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
นายจรัญ ทวยจันทร์
โทรศัพท์ 042-411776
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-4018011
email: nongkhai01@vec.mail.go.th

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (สทศ.) กาหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET ในช่วง
เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี ทางงานวัดและประเมินผลต้องเตรียมการจัดให้นักเรียนนักศึกษาเข้าสอบ V-NET ตาม
วันเวลา สถานที่ที่กาหนด เพื่อทดสอบความรู้ ความคิด และสมรรถนะของนักเรียนสายวิชาชีพอีกทั้งผลการสอบยัง
นา ไปใช้ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัด สอศ . และเป็นการสอดคล้องกับงาน
ประกัน ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสอบผ่าน ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ งานวัดผล
ประเมินผลฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทาโครงการติวข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา เกิดความตระหนักถึงการสอบ V-NET
3.2 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 65
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 65
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชา เกิดความตระหนักถึงการสอบ V-NET
5.2 นักศึกษาทุกสาขาวิชา มีความพร้อมในการสอบ V-NET
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 จานวน 560 คน และ ปวส. จานวน 487 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
นักเรียนนักศึกษาสามารถสอบ V-NET ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
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9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

ตัวชี้วัด
มีความรู้ และความพร้อมในการติวข้อสอบ
นักเรียนนักศึกษาสอบผ่าน ตามเกณฑ์ที่กาหนด

หน่วยนับ
ปีละ 1 ครั้ง
65%

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

3,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1 วางแผนการดาเนินงาน

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

นักเรียน นักศึกษา
ระดับ ปวช.3 560 คน
และ ปวส. 487 คน

งบ
ดำเนินงำน
-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น
-

งบ
รำยได้ฯ
3,000

2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปและประเมิน

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

-

-

-

3,000
3,000

100
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1. ชื่อโครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรสาร
E-mail

โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
ความร่วมมือพัฒนาสถานศึกษาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายสุริยา สาวะรีพล
โทรศัพท์ 042-411776
หัวหน้างานความร่วมมือ
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 064-3252997
email: nongkhai01@vec.mail.go.th

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
ในมาตราต่าง ๆ ดังนี้มาตรา 7 คือ “… ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็น สากล…”
มาตรา 8 (2) “ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” มาตรา 27 “… ให้สถานศึกษา จัดทาสาระของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์…” มาตรา 29 “ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
ฯลฯ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการเลือก แสวงหาความรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรปัญญา และวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้อง กับสภาพปัญหาและความ
ต้องการการจัดการเรียนการสอน ในสาระการเรียนรู้ดังกล่าวต้องอาศัยแหล่งเรียนรู้เป็นปัจจัยสาคัญที่จะ ส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาและบริบทของ
โรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนซึ่งเป็นโครงการที่จะทาให้การ
บริหารจัดการศึกษามี คุณภาพตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
2.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษารักท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 เพื่อให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน เกิดความรักและหวง แหนพร้อมที่
จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนานและมีความสนใจที่จะเรียน
4.2 วิทยาลัยฯ กับชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ทาให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่
บุตรหลานของตน
4.3 นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจาก แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จานวน 2,968 คน
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
๘.๑ นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จริง
๘.๒ นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและการเรียนในรายวิชาต่างๆต่อไป
๘.๓ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนานและมีความสนใจที่จะเรียน ไม่เบื่อหน่าย
๘.๔ โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ทาให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่
บุตรหลานของตน
๘.๕ นักเรียนเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘.๖ นักเรียนเกิดความรักในท้องถิ่นและเกิดความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าในท้องถิ่น
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้จากการคิดเองปฏิบัติเอง
โดยศึกษาหาจาก แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักท้องถิ่นของตนเอง
รู้จักปรับตัวเข้ากับ ชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
การแก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

หน่วยนับ
ปีละ 1 ครั้ง

65%

บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1 วางแผนการดาเนินงาน

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
จานวน 2,968 คน

งบ
ดำเนินงำน
-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น
-

งบ
รำยได้ฯ

2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปและประเมิน

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

-

-

-
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แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

1. ชื่อโครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรสาร
E-mail

โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
การประเมินและรับรองหลักสูตร สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
นายปิยะฉัตร ไตรแสง
โทรศัพท์ 042-411776
หัวหน้าแผนกวิชาวิชาสถาปัตยกรรม
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-6314505
email: nongkhai01@vec.mail.go.th

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม เป็นหลักสูตรที่ต้องให้สภาสถาปนิกรับรองเพื่อให้นักศึกษา
ที่สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สามารถขอสอบวัดความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพ วัดความรู้เพื่อประกอบ
วิชาชีพเป็นสถาปนิกได้ โดยทางสภาสถาปนิก จะต้องมีการรับรองหลักสูตรและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาการผ่า น
เกณฑ์การประเมิน จะทาให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาสามารถขอสอบตามแนวปฏิบัติของสภาสถาปนิกได้
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
2.1 เพื่อเป็นการเตรียมหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมในการตรวจเยี่ยมคณะกรรมการของสภา
สถาปนิก
2.2 เพื่อให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพสถาปัตยกรรม
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่สภาสถาปนิกรับรอง
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 หลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมได้รับการรับรองหลักสูตรโดยสภาสถาปนิก
4.2 นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมมีคุณสมบัติตามที่สภาสถาปนิกรับรอง
4.3 นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพเป็นสถาปนิกได้
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว สามารถขอสอบวัดความรู้ตามที่สภาปนิกกาหนดได้
5.2 หลักสูตรเป็นที่ยอมรับจากองค์กรวิชาชีพสถาปัตยกรรม
5.3 หลักสูตรเป็นจุดแข็งของสถานศึกษา
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
7. พื้นที่ดำเนินกำร: แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
๘.๑ สภาปนิกให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
๘.๒ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาสามารถสอบเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :
เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ
เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
หลักสูตรได้รับการรับรองและตรวจเยี่ยมจากสภา
สถาปนิก
ปีการศึกษา 2563
งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

หน่วยนับ
100 คน

100,000 บาท

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1 สถานศึกษานาเสนอหลักสูตร
ให้สภาสถาปนิกตรวจสอบ

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

การรับประเมินและตรวจ
เยี่ยมจากสภาสถาปนิก
ของวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย

แผนกเทคนิค
สถาปัตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย สาขา
เทคนิคสถาปัตยกรรม

งบ
ดำเนินงำน
-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น
-

งบ
รำยได้ฯ
100,000

2. สภาสถาปนิกตรวจสอบ
3. สภาสถาปนิกตรวจเยี่ยม
4. สภาสถาปนิกแจ้งทาง
สถานศึกษาทราบ

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

-

-

-

100,000
100,000
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แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

1. ชื่อโครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรสาร
E-mail

โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
เขียน/พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
นายสุดสาคร พาติกบุตร
โทรศัพท์ 042-411776
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-3563454
email: nongkhai01@vec.mail.go.th

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้ครูผู้สอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีไม่
เพียงแต่ต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการสอน และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเท่านั้น หากแต่ต้อง
เป็นผู้ที่เข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร อีกทั้งสามารถสื่อสารความคิดและนาเสนอความคิดนั้น
ออกมาในรูปภาษาเขียนให้ชัดเจนได้
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
1) เพื่อให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้และเข้าใจและสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 ครูมีความรู้ความสามารถในการออกแบบจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครบถ้วน ถูกต้อง
5.2 สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับในการประเมินประกันคุณภาพ
สถานศึกษาได้
6. กลุ่มเป้ำหมำย: ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัย จานวน 179 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
ครูผู้สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีได้ ส่งผลให้การเรียน
การสอนให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
สามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ครูผู้สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีได้ ส่งผลให้
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ

หน่วยนับ
ปีละ 1-2 ครั้ง

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

5,000 บาท

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1 วางแผนการดาเนินงาน

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

ครูและครูจ้างสอนใน
วิทยาลัย จานวน 179 คน

งบ
ดำเนินงำน
-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น
-

งบ
รำยได้ฯ
5,000

2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปและประเมิน

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

-

-

-

5,000
5,000
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แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

1. ชื่อโครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรสาร
E-mail

โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
นางปวีณา สมบูรณ์เรศ
โทรศัพท์ 042-411776
หัวหน้างานบุคลากร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-2418730
email: nongkhai01@vec.mail.go.th

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้านการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้ดาเนินการจัดโครงการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ
จากการฝึกอบรม การทัศนศึกษาดูงาน และการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ในปัจจุบัน
3.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสทัศนศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาเชิงวิชาการ สามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพ
ของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษา อื่น หรือ
หน่วยงานองค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
5.2 สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. กลุ่มเป้ำหมำย: ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัย จานวน 179 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
บุคลากรสามารถพัฒนาตนเอง มาปรับใช้ในการดารงชีวิต ปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมทั้งภายในและภายนอกได้ มีความรู้และสามารถวางแผนปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ส่งผลให้
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
สามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
บุคลากรผู้สอนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

หน่วยนับ
ปีละ 1-2 ครั้ง

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

400,000 บาท

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1 วางแผนการดาเนินงาน
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปและประเมิน

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในวิทยาลัย
จานวน 179 คน

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน
-

-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น
-

-

-

งบ
รำยได้ฯ
400,000

400,000
400,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2563
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทาผลงานทางวิชาการ
ผู้ประสานงาน
นางปวีณา สมบูรณ์เรศ
โทรศัพท์ 042-411776
ตาแหน่ง
หัวหน้างานบุคลากร
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-2418730
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
จากนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีการพัฒนาบุคลากรครู เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานและสามารถถ่ายทอดออกสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ จากการ
ฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ให้ได้วิทยฐานะสูงขึ้น
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดารงชีวิตรู้จัก
พอประมาณ มีเหตุผลและสามารถปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคมทั้งภายในและ
ภายนอกได้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคง
ในการดาเนินชีวิต
3.3 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทาผลงานทาง
วิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และมีขวัญ กาลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
5.2 ครู และบุคลากรในสถานศึกษา สามารถเขียนผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ นาไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน สู่การเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
6. กลุ่มเป้ำหมำย: ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จานวน 179 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
บุคลากรสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน สามารถน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรั บ ใช้ในการดารงชีวิต รู้ จั กพอประมาณ มีเหตุผ ลและสามารถปรับตัว เองเข้ากับสภาพแวดล้ อมทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมทั้งภายในและภายนอกได้ มีความรู้และสามารถวางแผนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณภาพ มีความที่ดีได้
ส่งผลให้การเรียนกรสอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการ

หน่วยนับ
จานวน 179 คน

บุคลากรผู้สอนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

5,000 บาท

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1 วางแผนการดาเนินงาน
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปและประเมินผล

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

บุคลากรเข้ารับการ
จานวน 179 คน
อบรมสัมมนาทางวิชาการ

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน
-

-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น
-

-

-

งบ
รำยได้ฯ
5,000

5,000
5,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ วท.1
ผู้ประสานงาน
นายสมชัย นวนศรี
โทรศัพท์ 042-411776
ตาแหน่ง
หัวหน้าศูนย์อินเตอร์เน็ต วท.2
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-6200525
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
โลกแห่งยุคปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจาเป็นที่แต่ละองค์กรต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อความ เปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาหรือ สถานศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
สาคัญอย่างยิ่งในการรับผิดชอบในภารกิจ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามที่สังคม
ต้องการดังกล่าว ฉะนั้นการบริหารจัดการระบบ ข้อมูล และสารสนเทศมีความสาคัญในการตัดสินใจดาเนินการ
ต่างๆ โดยเฉพาะการวางแผนการศึกษาและกาหนดนโยบายทางการศึกษา ต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
คุณภาพ มีความละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตรง ตามความต้องการ ทันสมัย และทันต่อเวลา จะช่วยให้การวาง
แผนการบริหารจัดการและการตัดสินใจดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากความสาคัญดังกล่าว ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เป็นสิ่งที่มีความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนานโยบาย วางแผนและพัฒนาการศึกษา เพราะกระบวนการตัดสินใจในการบริหาร
ย่อมมีระบบสารสนเทศเป็นหัวใจสาคัญในทุกขั้นตอน การพัฒนาการศึกษาของ องค์กรจะประสบความสาเร็จ มาก
น้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระบบสารสนเทศที่ดีเป็นประการสาคัญ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่จะ นามาใช้
ในการพัฒนานโยบาย การวางแผนและการพัฒนาการศึกษาจึงจาเป็นต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย
ตรงตามความต้องการและทันต่อเวลา ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดทา
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วท.1 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วท.1 ให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ และทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
3.2 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วท.1 ให้มีคุณภาพ มีความละเอียดครบถ้วน
ถูกต้องตรง ตามความต้องการ ทันสมัย
3.3 เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา
3.4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 ครู นักเรียน นักศึกษา พัฒนาความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแสวงหา
ความรู้แก่ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
4.2 ครู นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 วิทยาลัยฯ มีช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
6. กลุ่มเป้ำหมำย: ครู นักเรียน นักศึกษา จานวน 2,968 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แห่งที่ 1
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
8.1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีการติดต่อ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว
8.2 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดี
ต่อการใช้ ICT เพื่อการบริหารและการ เรียนรู้
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :
เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียน นักศึกษา จานวน 2,968 คน
และการสื่อสาร ในการแสวงหาความรู้แก่ครู
ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน วท.1
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาใน
และ วท.2 จานวน 179 คน
วท.1 และ วท.2
มีความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีคุณภาพ มีความละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง
ตรง ตามความต้องการ ทันสมัย
งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

100,000 บำท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร

1
2.
3.
4.

สารวจวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
พัสดุจัดซื้อ
ดาเนินการ

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,968 คน
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาใน วท.1 และ วท.2
จานวน 179 คน

งบ
ดำเนินงำน

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
รำยจ่ำยอื่น
ลงทุน

งบ
กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย แห่งที่ 1

-

-

-

100,000

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

-

-

-

100,000
100,000

5. สรุปและประเมินผล
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงกำร
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ วท.2
ผู้ประสานงาน
นายสุเมธ ภาคีนุยะ
โทรศัพท์ 042-411776
ตาแหน่ง
หัวหน้าศูนย์อินเตอร์เน็ต วท.2
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-0146165
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
โลกแห่งยุคปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจาเป็นที่แต่ละองค์กรต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อความ เปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาหรือ สถานศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญ
อย่างยิ่งในการรับผิดชอบในภารกิจ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามที่สังคมต้องการ
ดังกล่าว ฉะนั้นการบริหารจัดการระบบ ข้อมูล และสารสนเทศมีความสาคัญในการตัดสินใจดาเนินการต่างๆ
โดยเฉพาะการวางแผนการศึกษาและกาหนดนโยบายทางการศึกษา
ต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ
มีความละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตรง ตามความต้องการ ทันสมัย และทันต่อเวลา จะช่วยให้การวางแผนการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากความสาคัญดังกล่าว ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เป็นสิ่งที่มีความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนานโยบาย วางแผนและพัฒนาการศึกษา เพราะกระบวนการตัดสินใจในการบริหาร
ย่อมมีระบบสารสนเทศเป็นหัวใจสาคัญในทุกขั้นตอน การพัฒนาการศึกษาของ องค์กรจะประสบความสาเร็จ มาก
น้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระบบสารสนเทศที่ดีเป็นประการสาคัญ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่จะ นามาใช้
ในการพัฒนานโยบาย การวางแผนและการพัฒนาการศึกษาจึงจาเป็นต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย
ตรงตามความต้องการและทันต่อเวลา ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัดทา
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วท.2 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วท.2 ให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ และทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
3.2 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วท.2 ให้มีคุณภาพ มีความละเอียดครบถ้วน
ถูกต้องตรง ตามความต้องการ ทันสมัย
3.3 เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา
3.4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ การ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ
3.5 เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแสวงหาความรู้แก่ครู ผู้เรียน
บุคลากรทางการศึกษา
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4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 ครู นักเรียน นักศึกษา พัฒนาความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแสวงหา
ความรู้แก่ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
4.2 ครู นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 วิทยาลัยฯ มีช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
6. กลุ่มเป้ำหมำย: ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยแห่งที่ 1 ,2 จานวน 2,968 คน
7. พืน้ ที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แห่งที่ 2
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
8.1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีการติดต่อ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว
8.2 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดี
ต่อการใช้ ICT เพื่อการบริหารและการ เรียนรู้
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :
เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียน นักศึกษาจานวน 2,968 คน
และการสื่อสาร ในการแสวงหาความรู้แก่
ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วท.1และ วท.2 จานวน 179 คน
ใน วท.1 และ วท.2
ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ใน วท.1 และ วท.2 มีความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ มีความ
ละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตรง ตามความต้องการ
ทันสมัย
งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

100,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร

1
2.
3.
4.
5.

สารวจวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
พัสดุจัดซื้อ
ดาเนินการ
สรุปและประเมินผล

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
ครู จานวน 179 คน
นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,968 คน

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ
วิทยาลัยเทคนิค
หนองคายแห่งที่ 1, 2

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น

งบ
กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

-

-

-

100,000

-

-

-

100,000
100,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรสาร
E-mail

ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
นายจิระพจน์ ประพิน โทรศัพท์ 042-411776
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-9488617
email: nongkhai01@vec.mail.go.th

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
งานประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น งานที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ทุ ก หน่ ว ยงาน เพราะสามารถสร้ า งภาพลั ก ษณ์
ที่ ดี ใ ห้ กั บ หน่ ว ยงานได้ ดั ง นั้ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ข องวิ ท ยาลั ย ฯ จึ ง เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ในการจั ด ท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญอย่า งหนึ่ง ที่ช่วยสร้างความรู้ให้กับกลุ่มบุคคลภายในและภายนอก ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานศึกษาและมีผลต่อการ
จูงใจให้ผู้เรียนมาเรียนในสายวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น การประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งสาคัญในการเผยแพร่กิจกรรมงาน
ภายในวิทยาลัย ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และยังเป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นงาน
ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และสร้างสัมพันธภาพระหว่างวิทยาลัย องค์กรภายนอก และประชาชนทั่วไปได้รับ
ข่าวสารมีความรู้ สึกที่ดีต่อหน่ ว ยงานองค์กรด้วย ดังนั้น วิ ทยาลั ยเทคนิคหนองคาย จึงได้จัดทาโครงการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ประจางบประมาณ 2564 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนๆ ในแขนงต่างๆ
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์มูลข่าวสาร ภายในวิทยาลัยเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน ให้ได้รับรู้ข่าวสาร
ต่างๆ อย่างถูกต้องและชัดเจน
3.3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับครูและนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ไปสู่องค์กรภายนอก และบุคคลทั่วไป
3 4. เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนในสายวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 มีการนาเสนอผลงานของนักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ เผยแพร่ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์
4.2 วิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปและสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
4.3 เสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อสังคมในวงกว้าง
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 กลุ่มบุคคลภายในและภายนอกได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของ วิทยาลัยฯ
อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
5.2 ชุมชนและโรงเรียนเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และ
ร่วมมือช่วยเหลือวิทยาลัยฯ เพิ่มมากขึ้น
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6. กลุ่มเป้ำหมำย: ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จานวน 2,968 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
8.1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีการติดต่อ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
8.2 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดี
ต่อการใช้ ICT เพื่อการบริหารและการ เรียนรู้
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :
เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
ป้ายประชาสัมพันธ์
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์

-

หน่วยนับ
25 ป้าย
400 ชุด

1. กลุ่มบุคคลภายใน และภายนอก ได้รับทราบ
ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ต่อเนื่อง
และถูกต้อง
2. เผยแพร่กิจกรรมการเรียน การสอนไปสู่ชุมชน
งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

100,000 บำท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1 สารวจวัสดุที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. พัสดุจัดซื้อ
4. ดาเนินการ
5. สรุปและประเมินผล

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ครู นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
จานวน 2,968 คน

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน
-

-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น
-

-

-

งบ
รำยได้ฯ
100,000

100,000
100,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรมด้านวิชาการ (Open House)
ผู้ประสานงาน
นายรีระวัฒน์ เสาวภาคย์ไพบูลย์ โทรศัพท์ 042-411776
ตาแหน่ง
หัวหน้างานแนะแนวฯ
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8612818
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
เป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้
เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ดั้งนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมมือกั นระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ
พัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆอย่างทั่วถึง ปัจจุบันในองค์กรการเรียน
รู้ มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง ดั ง นั้ น ในฐานะเป็ น หน่ ว ยงานด้ า นบริ ก ารจึ ง ต้ อ งส่ ง เสริ ม และพั ฒ นางานให้ มี ก ระบวนการ
ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อ สถานศึกษา ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย มองเห็นความสาคัญในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ได้เข้า
มาร่ ว มงาน กิจ กรรมต่า งๆ ที่ วิทยาลั ย ฯ จัดขึ้นเพื่อเป็ นสื่ อกลางให้ ส ถานศึกษาและผู้ ป กครองมีโ อกาสร่ว ม
ปรึกษาหารือในเรื่องการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่นๆ อย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
3.2 เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างทั่วถึง
3.3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัด
3. 4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ
4.2 นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ และเผยแพร่
ผลงานในต่างประเทศ
4.3 นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ปรากฏแก่สาธารณชน
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5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ
5.2. นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น
5.3 นักเรียน บุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานทางการศึกษา ปรากฏ
เป็นที่น่าชื่นชมแก่สาธารณชนแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ
6. กลุ่มเป้ำหมำย: ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จานวน 2,968 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
นักเรียน นักศึกษาและครูผู้สอนสามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และหุ่นยนต์นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาสามารถนานวัตกรรม โครงงาน และ
โครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานมาแสดงผลงาน

หน่วยนับ
จานวนอย่างน้อย 50 ชิ้น

สามารถแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์ได้

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

100,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร

1 สารวจวัสดุที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. พัสดุจัดซื้อ
4. ดาเนินการ
5. สรุปและประเมินผล

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

โครงงาน และจานวน
อย่างน้อย 50 ชิ้น

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น

งบ
กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

-

-

-

100,000

-

-

-

100,000
100,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา
ผู้ประสานงาน
นายจิระพจน์ ประพิน โทรศัพท์ 042-411776
ตาแหน่ง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-9488617
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
ด้วยนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ยังไม่ได้รับทราบข้อมูล รายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับการศึกษาต่อในสายอาชีพของวิทยาลัยฯ ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทาเอกสารประกอบการเรียน
ของนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
การจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา การวัดผลประเมินผล ระเบียบวินัย กิจกรรมและสวัสดิการต่างๆ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์สาหรับนักเรียน นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและตาม
ระเบียบของวิทยาลัยฯ
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1. นักเรียน นักศึกษาใหม่ที่มีต่อคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 จานวน 1,500 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ :
นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัย และ
สามารถตรวจสอบแผนการเรียนของตนเองได้

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :
หน่วยนับ
เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

ตัวชี้วัด
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และมีน้าใจเป็นนักกีฬา
ได้ตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

100,000 บาท

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

1 สารวจวัสดุที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. พัสดุจัดซื้อ
4. ดาเนินการ
5. สรุปและประเมินผล

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน
-

-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น เงินอุดหนุน
100,000

-

-

100,000
100,000
129
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ

จัดทาบัตรนักเรียน นักศึกษา สาหรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564

ผู้ประสานงาน

นายสวัสดิ์ ยันต์วิเศษ

ตาแหน่ง

หัวหน้างานทะเบียน โทรศัพท์ 042-411776

โทรสาร

042-412458

E-mail

email: nongkhai01@vec.mail.go.th

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-6343470

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
ยุคปัจจุบันเป็นยุคของการบริหารงานด้วยระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้ทันเวลา
ทันเหตุการณ์ สามารถนาข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที วิทยาลัยเทคนิคหนองคายเป็นวิทยาลัยที่มี
ขนาดใหญ่ มีนักเรียน นักศึกษาเป็นจานวนมาก ทาให้ต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็น
ที่นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหนองคายจะต้องมีบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นหลักฐานในด้าน
งานบริการของวิทยาลัยให้เกิดความสะดวก มีความคล่องตัว รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จึงได้ทา
ความร่วมมือ (MOU) ทาบัตรนักศึกษากับธนาคารกสิกรไทย
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นหลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
3.2 เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อกับทางวิทยาลัย
3.3 เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 ให้นักเรียน นักศึกษา มีหลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีบัตรประจาตัวเพื่อแสดงถึงความเป็นนักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ประจาปีการศึกษา 2564 มีบัตร
ประจาตัวนักเรียน นักศึกษา จานวน 1,500 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ :
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีบัตรประจาตัวเพื่อแสดงถึงความเป็นนักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคายครบทุกคน

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

ตัวชี้วัด
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และมีน้าใจเป็นนักกีฬา
ได้ตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

หน่วยนับ

110,000 บาท

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

1 สารวจวัสดุที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. พัสดุจัดซื้อ
4. ดาเนินการ
5. สรุปและประเมินผล

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน
-

-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น เงินอุดหนุน
110,000

-

-

110,000
110,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
แข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
ผู้ประสานงาน
นายมานพ สมอินเอก
ตาแหน่ง
หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 042-411776
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-6470606
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนนักศึกษา
ส่งเสริมกิจกรรมซึ่งกรอบแนวทางพัฒนาการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมให้แต่ละสถานศึกษาจัดทาโครงการ
ส่งเสริมกีฬา กรีฑา ระหว่าง สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยและนันทนาการของนักเรียนนักศึกษาให้
สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้แพ้ รูช้ นะ
รู้อภัย ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้
จัดให้มีโครงการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญและ
กาลังใจให้นักเรียนนักศึกษาที่แข่งกีฬาผ่านระดับสถานศึกษา เพื่อไปแข่งขันต่อระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
3.2 เพื่อทาการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
3.3 เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
3.4 เพื่อให้มีตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
3.5 เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีวศึกษาประเภทต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกระดับชาติเข้าเป็นตัวแทน
ทีมชาติไทย
3.6 เพื่อเป็นการพัฒนาการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
3.7. เพื่อยกระดับกีฬาอาชีวะเกมส์ให้เป็นกีฬาระดับสากล
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 คณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ มีความสามัคคีความเป็นน้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน
4.3 เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนออกกาลังกาย โดยการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอย่าง
จริงจัง
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการแข่งขันกีฬา
5.2 เพื่อเป็นโอกาสให้นักกีฬาอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้มีทักษะของการเล่นกีฬาแบบมืออาชีพ

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

6. กลุ่มเป้ำหมำย: คณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ
7. พืน้ ที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
นักเรียนนักศึกษา มีศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ สามารถสร้างชื่อเสียงให้ตนเอง
สถานศึกษา และสังคม และเป็นผู้ที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใส่ใจต่อสุขภาพ
และห่างไกลยาเสพติด
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

ตัวชี้วัด
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และมีน้าใจเป็นนักกีฬา
ได้ตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

หน่วยนับ

300,000 บาท

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

1 สารวจวัสดุที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. พัสดุจัดซื้อ
4. ดาเนินการ
5. สรุปและประเมินผล

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน
-

-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น เงินอุดหนุน
300,000

-

-

300,000
500,000
135

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรมชมรมองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย
ผู้ผู้ประสานงาน
นายมานพ สมอินเอก
ตาแหน่ง
หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 042-411776
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-6470606
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
วิทยาลัย ฯ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร โดยการจัด
กิจกรรมชมรมองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้จักพอประมาณ มีเหตุผล
และสามารถปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคมทั้งภายในและภายนอกได้ มีความรู้และ
สามารถวางแผนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความตระหนักต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน และ
ความเพียร ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ ๆ ให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ทราบ
3.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา
3.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดจน
ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ
3.4 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนักธุรกิจในอนาคต
3.5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์
สุจริตและตรงต่อเวลา สามารถประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์ และ
สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษา มีความมีความสามัคคีสนิทสนม คุ้นเคย ระหว่างถานศึกษาเดียวกัน และต่าง
สถานศึกษา
4.2 นักเรียน นักศึกษามีความเป็นผู้นา และผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบสูง
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักเรียน นักศึกษามีความสนใจ และกระตือรือร้นในการเรียนและต้องการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มี
ความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่ตนเรียนอย่างสม่าเสมอ จนสามารถเป็นผู้นาในวงการวิชาชีพ
ของตนได้
5.2 นักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถานศึกษากับองค์การ และสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น ๆ ในสถานศึกษา
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6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษา จานวน 2,968 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
8.1 สมาชิกทุกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถเป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
8.2 นักเรียนนักศึกษามีจิตสานึกในความเป็นไทย มีความจงรักษาภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์และสามารถอยู่กับผู้อื่นได้และสามารถน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาปรับใช้ในการดารงชีวิตได้
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :
เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ

หน่วยนับ
- จานวน 179 คน
- จานวน 2,968 คน

1. นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ สุจริตและตรงต่อเวลา สามารถ
ประพฤติปฎิบัติตนให้เหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ากับ
ทุกสถานการณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มี
จิตสานึกในความเป็นไทยให้เกิดขึ้น
แก่นักเรียน นักศึกษา และมีความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประพฤติปฎิบัติตนเป็น
พลเมืองดีของสังคม

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

300,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร

1 สารวจวัสดุที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. พัสดุจัดซื้อ
4. ดาเนินการ
5. สรุปและประเมินผล

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,968 คน

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น

งบ
กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

-

-

-

300,000

-

-

-

300,000
300,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงกำร
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรสาร
E-mail

โครงกำรกิจกรรมชมรม ป.ตรี
นายมานพ สมอินเอก
หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 042-411776
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-6470606
email: nongkhai01@vec.mail.go.th

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
วิทยาลัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร โดยการกิจกรรม
ชมรม ป.ตรี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้จักพอประมาณ มีเหตุผลและสามารถปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมทั้งภายในและภายนอกได้ มีความรู้และสามารถวางแผนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม
มีความตระหนักต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน และความเพียร ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ทราบ
3.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา
3.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดจน
ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ
3.4 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนักธุรกิจในอนาคต
3.5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์
สุจริตและตรงต่อเวลา สามารถประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์ และ
สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษา มีความมีความสามัคคีสนิทสนม คุ้นเคย ระหว่างถานศึกษาเดียวกัน และต่าง
สถานศึกษา
4.2 นักเรียน นักศึกษามีความเป็นผู้นา และผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบสูง
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักเรียน นักศึกษามีความสนใจ และกระตือรือร้นในการเรียนและต้องการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มี
ความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่ตนเรียนอย่างสม่าเสมอ จนสามารถเป็นผู้นาในวงการวิชาชีพ
ของตนได้
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5.2 นักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถานศึกษากับองค์การ และสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น ๆ ในสถานศึกษา
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดหนองคาย ได้รับการ
แนะแนว ร้อยละ 70
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 179 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
8.1 สมาชิกทุกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถเป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
8.2 นักเรียนนักศึกษามีจิตสานึกในความเป็นไทย มีความจงรักษาภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์และสามารถอยู่กับผู้อื่นได้และสามารถน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาปรับใช้ในการดารงชีวิตได้
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :
เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
นักเรียนนักศึกษาระดับ ป.ตรี ได้มีกิจกรรมร่วมกันภายใน
วิทยาลัย อย่างน้อย 70 %
ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาความรู้ ความสามารถเป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

หน่วยนับ

50,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1 สารวจวัสดุที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. พัสดุจัดซื้อ
4. ดาเนินการ
5. สรุปและประเมินผล

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน
-

-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น
-

-

-

งบ
เงินรำยได้ฯ
50,000

50,000
50,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
โครงการค่าย/อาชีวะ จิตอาสา
ผู้ประสานงาน
นายมานพ สมอินเอก
ตาแหน่ง
หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 042-411776
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-6470606
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
โครงการค่าย/อาชีวะ จิตอาสา เป็นโครงการที่จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สร้างจิตสานึกที่ดีให้กับ
ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นความสาคัญของการเสียสละ และการบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังขาดแคลนสาหรับคนในสังคมปัจจุบัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผู้เข้าร่วมค่าย/อาชีวะ จิตอาสา สามารถนา
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้โดยตรง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสภาพที่ขาด
แคลนอุปกรณ์อานวยความสะดวกและห่างไกลจากความเจริญ
ซึ่งจะทาให้ชาวค่ายมีความอดทนและมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นด้วย เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้กับชุมชน
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อฝึกให้นักเรียนนักศึกษารู้จักแก้ไขปัญหาจากองค์ความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
3.2 เพื่อฝึกให้นักเรียนนักศึกษารู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
3.3 เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้การทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อตนเองและสังคม
3.4 เพื่อเป็นการฝึกให้รู้จักเสียสละ มีความสามัคคีในหมู่คณะ
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความเสียสละ สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การแก้ปัญหา สามารถสร้างประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน
5.2 นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จานวน 2,968 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร:
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดหนองคาย ได้รับการ
แนะแนว ร้อยละ 70

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
มีการแนะแนวการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด
หนองคาย อย่างน้อย 70 %
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจการเรียนด้านสายอาชีพและ
สมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคายเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

หน่วยนับ

10,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1 สารวจวัสดุที่เกี่ยวข้อง

2.
3.
4.
5.

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

นักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
จานวน 2,968 คน

งบ
ดำเนินงำน
10,000

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น เงินรำยได้ฯ
10,000

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
พัสดุจัดซื้อ
ดาเนินการ
สรุปและประเมินผล

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

-

-

-

10,000
10,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรสาร
E-mail

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center)
นายสุวัฒ ภาคีนุยะ โทรศัพท์ 042-411776
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-0684351
email: nongkhai01@vec.mail.go.th

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติโครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fix It
Center ตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้
เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ 5 ประการ คือ 1.Fix It ในโรงเรียน 2. การฝึกทักษะวิชาชีพและฝึกปฏิบัติจาก
ประสบการณ์การทางาน จริง ( Work Integrated Learning : WIL ) 3. การถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนสามารถ
ดูแลบารุงรักษาด้วยตนเอง ( Fix It by Yourself ) 4. การซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่ 5. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ถาวร เพื่อให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน
ให้สามารถ ซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์ การประกอบ อาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ยังทาให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชนในการสร้างเครือข่าย ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบความสาเร็จ บรรลุ
วัตถุประสงค์ งานโครงการพิเศษและการบริการ ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 จัดตั้ง ศูนย์ Fix It ในโรงเรียนให้คาแนะนาถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแลรักษา
และ พัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถ ซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
เพื่อลด รายจ่ายโดยการยึดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน
3.2 การฝึกทักษะวิชาชีพและฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์การทางานจริง เพิ่มประสบการณ์และความ
เชื่อมั่นให้กับ นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
3.3 การถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนสามารถดูแลบารุงรักษาด้วยตนเองประชาชนได้รับความรู้เรื่องการ
บารุงรักษา การ ซ่อมบารุงเบื้องต้นและการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและ
อุปกรณ์การ ดารงชีวิตประจาวัน
3.4 การซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่ สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มี
ความสามารถ มีประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
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4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ถ่ายทอดความรู้ ให้กับประชาชนรู้
วิธีการใช้การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน
4.2 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการ บารุงรักษา การ ซ่อมบารุงเบื้องต้นและการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ
เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การ ดารงชีวิตประจาวัน
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพและฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์การทางานจริง เพิ่มประสบการณ์
และความเชื่อมั่นให้กับ นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
6. กลุ่มเป้ำหมำย: ช่างชุมชน ประชาชนผู้รับบริการซ่อม และประชาชนที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอดอาชีพ
7. พื้นที่ดำเนินกำร:
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะในการฝึกปฏิบัติประสบการณ์การทางานจริง สามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน และถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนได้
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
ช่างชุมชน ประชาชนผู้รับบริการซ่อม และประชาชนที่
ได้รับการพัฒนาและต่อยอดอาชีพ จานวน 420 คน
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะในการฝึกปฏิบัติ
ประสบการณ์การทางานจริง สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนได้
งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

หน่วยนับ
จานวน 420 คน
จานวน 40 คน

100,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1 สารวจวัสดุที่เกี่ยวข้อง
2.
3.
4.
5.

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

หมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ ใน
เขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย

งบ
ดำเนินงำน
-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
งบ
ลงทุน รำยจ่ำยอื่น เงินรำยได้ฯ
100,000

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
พัสดุจัดซื้อ
ดาเนินการ
สรุปและประเมินผล

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

100,000
100,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงกำร
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรสาร
E-mail

โครงกำรแนะแนวสัญจร
นายรีระวัฒน์ เสาวภาคย์ไพบูลย์ โทรศัพท์ 042-411776
หัวหน้างานแนะแนวฯ
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8612818
email: nongkhai01@vec.mail.go.th

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษามีผู้สนใจจะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ในสาขางาน
ต่าง ๆ เป็นจานวนมากซึ่งเป็นการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคหนองคายและตอบสนอง
นโยบายของ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่านักเรียนคนใดอยากเรียนสาขาอะไรต้องได้เรียนนั้น
จึงต้องมีการแนะแนวศึกษาต่อเป็นระบบต่อโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตจังหวัด
หนองคายให้ได้รับข้อมูลอย่างละเอียด งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
จึงจัดทาโครงการแนะแนวสัญจรขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเขตจังหวัดหนองคาย
3.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนด้านอาชีพให้กับนักเรียนคณะครูและผู้ปกครอง
3.3 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีของนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง
3.4 เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้องแก่นักเรียนที่จะสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3, 6
3.5 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรู้จักวิทยาลัยฯ มากขึ้น
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนด้านอาชีพให้กับนักเรียนคณะครูและผู้ปกครอง
4.2 นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีของนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพของวิทยาลัยฯ
5.2 บุคคลภายนอกรู้จักวิทยาลัยฯ มากยิ่งขึ้น
5.3 วิทยาลัยฯ มีจานวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้น
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
โรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย
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7. พื้นที่ดำเนินกำร: โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดหนองคาย ได้รับการ
แนะแนว ร้อยละ 70
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
มีการแนะแนวการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด
หนองคาย อย่างน้อย 70 %
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจการเรียนด้านสายอาชีพและ
สมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคายเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

หน่วยนับ

50,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1 สารวจวัสดุที่เกี่ยวข้อง
2.
3.
4.
5.

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

นักเรียน ระดับ ม.3,ม,6

โรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัด
หนองคาย

งบ
ดำเนินงำน
-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น เงินรำยได้ฯ
50,000

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
พัสดุจัดซื้อ
ดาเนินการ
สรุปและประเมินผล

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

-

-

-

50,000
50,000
150
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงกำร
ติดตำมผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ผู้ประสานงาน
นายรีระวัฒน์ เสาวภาคย์ไพบูลย์ โทรศัพท์ 089-8612818
ตาแหน่ง
หัวหน้างานแนะแนวฯ
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8612818
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้จักพอประมาณ มีเหตุผลและสามารถปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมทั้งภายในและภายนอก จึงจาเป็นต้องติดตามผลสาเร็จการศึกษาและสามารถนาข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อรับทราบข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษา ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
3.2 ติดตามประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีงานทา
3.3 เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 เพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
4.2 วิทยาลัยฯ ได้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือ
แนะนามาเป็นข้อมูลประกอบพิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 วิทยาลัยฯ สามารถติดตามผู้สาเร็จการศึกษา และทราบข้อมูลการมีงานทาของนักเรียน-นักศึกษาได้
5.2 วิทยาลัยฯ มีข้อมูลการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี
ต่อผู้สาเร็จ
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
8.1 ได้ทราบข้อมูลรายบุคคลของผู้สาเร็จการศึกษาใน 1 ปี ร้อยละ 80
8.2 นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาได้รับข่าวสารข้อมูลจากวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษา
ต่อและออกสู่ตลาดแรงงาน
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9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ

เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
1. ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ได้ร้อยละ 80 ของผู้สาเร็จ
การศึกษา
2. รองรับการเข้าสมัครงานภายในสถานศึกษาจากสถาน
ประกอบการ
ได้รับทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาต่อ
และมีงานทา

หน่วยนับ
ร้อยละ 80

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

10,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1 วางแผนการดาเนินโครงการ

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

ร้อยละ 80 ของผู้สาเร็จ
การศึกษา

งบ
ดำเนินงำน
-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น
-

งบ
เงินรำยได้ฯ
10,000

2. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ

3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปและประเมินผล

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

-

-

-

10,000
10,000
153
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรสาร
E-mail

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
นายรีระวัฒน์ เสาวภาคย์ไพบูลย์ โทรศัพท์ 042-411776
หัวหน้างานแนะแนวฯ
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8612818
email: nongkhai01@vec.mail.go.th

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) และหลักสูตรระยะสั้น
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้สาเร็จการศึกษาเป็นจานวนมากที่ยัง
ไม่แน่ใจในการเลือกอนาคตของตนเอง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และแนวทางในการออกไปทางาน
อีกทั้งได้รับทราบเรื่องราว
และประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการที่เข้ามาให้คาแนะนาในเรื่องของการ
ทางาน ตลอดจนได้สัมผัสกับสภาพที่แท้จริงตามกระบวนการต่างๆ
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีโอกาสพบสถานประกอบการและวิทยากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อเตรียม
ตัวนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน
3.3 เพื่อส่งเสริมความรู้สึกผูกพันระหว่างวิทยาลัยและนักศึกษา
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
4.2 นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสพบสถานประกอบการและวิทยากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อเตรียม
ตัวนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 ผู้สาเร็จการศึกษาได้มีการวางแผนชีวิตเพื่อเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ
5.2 ผู้สาเร็จการศึกษามีโลกทัศน์กว้างไกล ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถดารงตน และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ผู้สาเร็จการศึกษามีจิตสานึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ พร้อมที่จะ รับใช้สังคม สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่สถาบัน และต่อวิชาชีพตลอดไป
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6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีจิตสานึกที่ดีในการประกอบ
อาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ พร้อมที่จะ รับใช้สังคม สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน และต่อวิชาชีพตลอดไป
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
จัดปัจฉิมนิเทศให้นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ปวช.3 จานวน 514 คน
ระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 ทุกคน
ปวส.2 จานวน 489 คน
นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 สามารถใช้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติตนเมื่อจบ
การศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

10,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1 วางแผนการดาเนินโครงการ
2. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

ปวช.3 จานวน 514 คน
ปวส.2 จานวน 489 คน

งบ
ดำเนินงำน
-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น เงินรำยได้ฯ
10,000

3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปและประเมินผล

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

-

-

-

10,000
10,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงกำร
มอบใบประกำศนียบัตรผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ผู้ประสานงาน
นายสวัสดิ์ ยันต์วิเศษ
ตาแหน่ง
หัวหน้างานทะเบียน โทรศัพท์ 042-411776
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-6343470
E-mail
email: nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
เนื่องด้วยวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในทุกปีการศึกษาวิทยาลัยฯ ผลิต
นักเรียน ให้จบการศึกษาตามภาคบังคับระดับ (ปวช.) และ ระดับ (ปวส.) วิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสาคัญของ
นักเรียน ที่จบการศึกษา เพื่อสร้าง ขวัญและกาลังใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู และศิษย์ที่ได้อบรม
สั่งสอนมา และช่วยให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความพร้อมที่จะก้าวสู่การศึกษาต่อ การทางานและการดาเนินชีวิตใน
สังคม อีกทั้งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีวศึกษาผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป และร้อยละ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ในการก้าวสู่การศึกษาต่อ การทางาน และการดาเนิน
ชีวิตในสังคม
3.2 เพื่อเติมเต็ม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ผู้สาเร็จการศึกษา สาหรับการเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคม
3.3 เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสาเร็จ
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น ปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 560 คน
และนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้น ปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 487 คน
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น ปีที่ 3 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้น ปีที่ 2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ที่มีความพร้อมในการก้าวสู่ การศึกษาต่อการทางานและการ
ดาเนินชีวิตในสังคม
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6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช.3 = 560 คน และ ปวส.2 = 487 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
8.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
8.2 นักเรียนนักศึกษาสามารถทดสอบความสามารถทางวิชาชีพ
8.3 นักเรียนนักศึกษารู้จักการทางานร่วมกัน
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สาเร็จ
การศึกษา
นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจที่สาเร็จ
การศึกษา

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

หน่วยนับ
ปวช.3 จานวน 560 คน
ปวส.2 จานวน 487 คน
ระดับความภาคภูมิใจของนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

10,000
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1 ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

ปวช.3 จานวน 560 คน
ปวส.2 จานวน 487 คน

งบ
ดำเนินงำน
-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
ลงทุน รำยจ่ำยอื่น
-

งบ
รำยได้ฯ
10,000

3. ประชุมวางแผนรับผิดชอบ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินผลหลังสิ้นสุด
โครงการ

รวมเงิน

-

-

-

10,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงกำร
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรสาร
E-mail

ตรวจสุขภำพประจำปีของนักเรียน นักศึกษำ
นางนิชาภา ขาสมบัติ โทรศัพท์ 042-411776
หัวหน้างานสวัสดิการฯ
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-1296334.
email: nongkhai01@vec.mail.go.th

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
การมีสุขภาพดี ถือเป็ นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย แต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหา
สุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวัน
แนวโน้มของปัญหาเหล่านี้ย่อมมีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่ง
เป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้ดาเนินการจัดทาโครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปีของนักเรียน นักศึกษา ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
เพื่อมุ่งเน้น ให้ ผู้เรี ยนได้เรีย นรู้เกี่ ย วกับ ตนเอง และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว รวมทั้งการ
แสดงออกที่เหมาะสมของตนเพื่อหลี กเลี่ ยงในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศ
การใช้ยาและสารเสพติด ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาพที่ดีต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
3.2 เพื่อให้ครูทราบถึงปัญหาสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา และช่วยดูแลนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหา
3.3 เพื่อช่วยส่งต่อนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพไปรักษาต่อในสถานพยาบาลอย่างเหมาะสม
3.4 เพื่อจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดให้แก่นักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปี
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนัก และเห็นความสาคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีสุขภาพที่ดี และมีความรู้เบื้องต้น ในการดูแลรักษาสุขภาพ
5.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีความใส่ใจในสุขภาพร่างกายมากยิ่งขึ้น
5.3 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้อย่าง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
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6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จานวน 2,986 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะชีวิตที่ดีและสามารถเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นได้
ตลอดจนได้รับการตรวจสารเสพติดทุกคน ได้รับการประเมินสุขภาพประจาปี
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงคุณภำพ

ตัวชี้วัด
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้ตรวจสุขภาพ
ประจาปี
นักเรียน นักศึกษารักษาสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

เชิงปริมำณ

หน่วยนับ
จานวน 2,986 คน

300,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
2. ประชุมวางแผนรับผิดชอบ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. ประเมินผลหลังสิ้นสุด
โครงการ

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

นักศึกษาทุกระดับชั้น
จานวน 2,986 คน

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน
-

-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น เงินรำยได้ฯ
300,000

-

-

300,000
300,000
162
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรสาร
E-mail

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์
นายมานพ สมอินเอก
หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 042-411776
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-6470606
email: nongkhai01@vec.mail.go.th

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
เนื่องด้วยสภาพสังคมปัจจุบันยาเสพติดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เข้ามามีผลทาให้
สภาพร่างกายและจิตใจของเยาวชนจานวนมากเสื่อมถอยลง เยาวชนที่ติดยาเสพติดอยู่ในสถานที่ไม่สามารถจะ
พัฒนาการศึกษาได้ กลายเป็นบุคคลที่สังคมรังเกียจ ส่วนเยาวชนที่ใช้ชีวิตมักง่ายส่าส่อนทางเพศหรือถูกล่อลวงไป
สู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ระมัดระวังหรือไม่ป้องกันตนเองก็มีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ การดาเนินการเพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ยากมีเด็กและเยาวชนจานวนมาก ที่มีพฤติกรรมการเสพยาเสพติด ซึ่งทุกฝ่ายมีความมุ่งหวังที่
จะปกป้องเยาวชนให้พ้นจากการถูกชักจูงล่อลวงให้ใช้สารเสพติด นั้น
งานกิจกรรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้
ดาเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักในพิษภัยที่เกิดจาก
สารเสพติดและเอดส์
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องตลอดปี
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
เกิดความรับผิดชอบในการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดเกิดความ
รับผิดชอบในการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีจิตสานึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด
5.2. นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.3 นักเรียน นักศึกษา มีส่วนเกี่ยวข้อง และเครือข่ายมีแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น จานวน 2,986 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะชีวิตที่ดีและสามารถเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นได้
ตลอดจนได้รับการตรวจสารเสพติดทุกคน ได้รับการประเมินสุขภาพประจาปี
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในปัญหา
ของยาเสพติด
นักเรียน นักศึกษา สามารถป้องกันและห่างไกลยาเสพติด
และเอดส์

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

หน่วยนับ
จานวน 2,986 คน

10,000 บำท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1.
2.
2.
4.

ประชุมวางแผน
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินงานตามโครงการ
สรุปและรายงานผล

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

นักเรียน นักศึกษา
ทุกระดับชั้นจานวน
2,986 คน

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน
-

-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
งบ
ลงทุน รำยจ่ำยอื่น เงินรำยได้ฯ
10,000

-

-

10,000
10,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรสาร
E-mail

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
นายรุ่งเรือง เพ็ญกุลกิจ
โทรศัพท์ 042-411776
หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4717892
email: nongkhai01@vec.mail.go.th

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพายนอก จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของระบบกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความพอประมาณ มีเหตุผลและภูมิคุ้มกันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก และที่สาคัญสถานศึกษาได้นากระบวนการวิจัยมาใช้ในการศึกษาและเป็นแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.2 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินภายนอก รอบที่ 4 จาก สมศ.
3.3 เพื่อให้ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและนาผลการวิจัยไปใช้
3.4 เพื่อให้ครูผู้สอนมีทักษะและกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
3.5 เพื่อให้ครูผู้สอนมีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) :
4.1 ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและนาผลการวิจัยไปใช้
4.2 ครูผู้สอนมีทักษะและกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
4.3 เพื่อให้ครูผู้สอนมีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.2 ครูผู้สอนนาผลการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียน
5.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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6. กลุ่มเป้ำหมำย: ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จานวน 179 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :
เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้รับการรับรองคุณภาพ
การศึกษา จากคณะกรรมการตรวจประเมิน

งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

หน่วยนับ
จานวน 15 เรื่อง

20,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1.
2.
3.
4.

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
ดาเนินงานตามโครงการ
สรุปและประเมินผล

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน
-

-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
งบ
ลงทุน รำยจ่ำยอื่น เงินรำยได้ฯ
20,000

-

-

20,000
20,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรสาร
E-Mail

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นางกรรณิกา สายสิญจน์
หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ 042-411776
042-412458 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-471-7892
nongkhai01@vec.mail.go.th

2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
การประกันคุณภาพการศึกษา (QUALITY ASSURANCE) หมายถึง การทากิจกรรมหรือ
การปฏิบัติภารกิจหลักอย่างมีระบบตามแบบแผนที่กาหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL)
การตรวจสอบคุณภาพ (QUALITY AUDITING) และการประเมินคุณภาพ (QUALITTY ASSESSMENT) จนทาให้
เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ ของการจัด
การศึกษา ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก
การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะทาให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบงานประกันขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อพัฒนาระบบงานประกันให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามที่กฎกระทรวงกาหนด
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) :
4.1 นักเรียนนักศึกษามีเวทีที่ใช้แสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4.2 นักเรียนนักศึกษาและบุคคลผู้สนใจมีแหล่งการเรียนรู้นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) :
5.1 ได้ตัวแทนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค
5.2 สามารถนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดให้เกิดรายได้กับตนเอง
6. กลุ่มเป้ำหมำย :
ด้ำนคุณภำพ
- นักเรียนนักศึกษาได้นาสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์และคุณภาพเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ด้ำนปริมำณ
- นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้มีทักษะและประสบการณ์ในการประกวดแข่งขัน
7. พื้นที่ดำเนินกำร :
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
8.1 ได้ตัวแทนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค
8.2 สามารถนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดให้เกิดรายได้กับตนเอง
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชี้วัด
เชิงปริมำณ
สิ่งประดิษฐ์

หน่วยนับ
สิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภท
มีสิ่งประดิษฐ์ 3-5 ผลงาน/ประเภท

เชิงคุณภำพ

สิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภท
1 ผลงาน/ประเภท

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

วันจัดการประกวด
วัสดุและอุปกณ์

1 วัน
15,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1. เขียนโครงการ
2. ดาเนินโครงการ
3. สรุปผลโครงการ
4. รายงานผลโครงการ

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4
/

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

งบ
ดำเนินงำน

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น เงินรำยได้ฯ
15,000

/
/
/

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

-

-

-

20,000
20,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564
ผู้ประสานงาน
นายรุ่งเรือง เพ็ญกุลกิจ
ตาแหน่ง
หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โทรศัพท์ 042-411776
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-471-7892
E-Mail
Phenkulkit@gmail.com
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
เนื่องจาก วิทยาลัยเทคนิคหนองคายได้รับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ให้เป็น
เจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) มาตร ๒๔ (๕) กาหนดให้ครูผู้สอน
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และมาตรา ๓๐ ระบุให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคายขึ้น โดยได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์การสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดทานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีเวทีแสดงความสามรถและผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) :
4.1 นักเรียนนักศึกษามีเวทีที่ใช้แสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4.2 นักเรียนนักศึกษาและบุคคลผู้สนใจมีแหล่งการเรียนรู้นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) :
5.1 ได้ตัวแทนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค
5.2 สามารถนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดให้เกิดรายได้กับตนเอง
6. กลุ่มเป้ำหมำย :
ด้ำนคุณภำพ
- นักเรียนนักศึกษาได้นาสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์และคุณภาพเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ด้ำนปริมำณ
- นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้มีทักษะและประสบการณ์ในการประกวดแข่งขัน
7. พื้นที่ดำเนินกำร : วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
8.1 ได้ตัวแทนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค
8.2 สามารถนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดให้เกิดรายได้กับตนเอง
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชี้วัด
เชิงปริมำณ
สิ่งประดิษฐ์

หน่วยนับ
สิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภท
มีสิ่งประดิษฐ์ 3-5 ผลงาน/ประเภท

เชิงคุณภำพ

สิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภท
1 ผลงาน/ประเภท

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

วันจัดการประกวด
วัสดุและอุปกรณ์

1 วัน
15,000 บาท
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1. เขียนโครงการ
2. ดาเนินโครงการ
3. สรุปผลโครงการ
4. รายงานผลโครงการ

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4
/

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ

งบ
ดำเนินงำน

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
งบ
ลงทุน
รำยจ่ำยอื่น เงินรำยได้ฯ
15,000

/
/
/

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

-

-

-

15,000
15,000
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โครงกำรตำม พ.ร.บ.งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2564
--------------------------------------วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย
1. ชื่อโครงการ
โครงการติดตามประเมินผล
ผู้ประสานงาน
นายรุ่งเรือง เพ็ญกุลกิจ
โทรศัพท์ 042-411776
ตาแหน่ง
หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
โทรสาร
042-412458
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4717892
E-mail
nongkhai01@vec.mail.go.th
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล :
โครงการติดตามประเมินผล จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
การจัดสรรทรัพยากร เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรในโครงการกับผลผลิต ของโครงการ
ร่วมกับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
การติดตามผลเป็นเครื่องมือในช่วงการปฏิบัติงานของโครงการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ส่งมอบปัจจัยการผลิต กาหนดการทางาน การผลิตผลผลิตและการดาเนินงานต่าง ๆ ได้ดาเนินงานไปตามแผน
ที่กาหนดไว้ อีกทั้งเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงานว่ามีการใช้ทรัพยากร / ปัจจัยต่าง ๆ อย่างไร มีการดาเนินงานเป็นไป
ตามแผน ตามขั้นตอน ตามกฎเกณฑ์ และตามเวลาที่กาหนดหรือไม่ตลอดจนมีผลงานเป็นไปตามแผน
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือไม่
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
3.2 เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมาย
3.3 เพื่อสนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิผลให้มีการขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป
3.4 เพื่อนาผลการประเมินของโครงการที่ปฏิบัติแล้วมาปรับปรุงแก้ไขปัญหางานในด้านต่างๆ
3.5 เพื่อวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. ผลผลิตโครงกำร (Output):
4.1 วิทยาลัยฯ ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุ
เป้าหมาย
5. ผลลัพท์โครงกำร (Outcome):
5.1 สรุปรายงานผลการติดตามผลการดาเนินงานโครงการที่สาคัญตามนโยบายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ สามารถนาผลไปปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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6. กลุ่มเป้ำหมำย : ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคายจานวน 179 คน
7. พืน้ ที่ดำเนินกำร: วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
8.1 ช่วยทาให้การกาหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดาเนินงานมีความชัดเจนขึ้น และสามารถที่จะ
นาไปปฏิบัติได้อย่างได้ผล
8.2 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่
8.3 ช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :
เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีโครงการที่ดาเนินการตามแผน จานวน 15 โครงการ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้รับการรองรับคุณภาพ
การศึกษา จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ

5,000
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1.
2.
2.
4.

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
ดาเนินงานตามโครงการ
สรุปและประเมินผล

ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
1 2 3 4

เป้ำหมำย
(เช่น ใคร จำนวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
โครงการที่ติดตาม
จานวน 15 โครงการ

พื้นที่ดำเนินกำร ระบุ
ตำบล/อำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

รวมเงิน
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร

งบ
ดำเนินงำน
-

-

หมวดเงิน
(ระบุจำนวนเงิน : บำท)
งบ
งบ
งบ
ลงทุน รำยจ่ำยอื่น เงินรำยได้ฯ
5,000

-

-

5,000
5,000

177

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

แผนปฎิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564

คณะผู้จัดทำ
1. นายชัชวาลย์

สาระภูมิ

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. นายภาคิน

เหรียญทอง

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

3. นางอารมณ์

พรหมนิวาส

ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ

4. นางจินห์จุฑา

โพธิ์นา

เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายแผนงานและความร่วมมือ

5. นางบุษบา

คาสุข

เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายแผนงานและความร่วมมือ

6. นางวชิราภรณ์

พาติกบุตร

เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายแผนงานและความร่วมมือ

