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คํานําคํานํา  
  

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เปนหนวยงานของรัฐท่ีดําเนินงานตามนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง ได จัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและหลักสูตรอื่นๆ  ท่ีหลากหลายมีการพัฒนาการศึกษาระดับตางๆ 
อยางตอเนื่อง 

 

 ดังนั้น  เพื่อใหวิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563      
ในการพัฒนาวิทยาลัย ตอบสนองความตองการของประเทศและทองถ่ิน ในสภาพการเปล่ียนแปลง
ของสังคมในปจจุบัน สามารถช้ีนํา เปนกลไกการพัฒนาวิทยาลัยสูสภาพท่ีพึงประสงค ตลอดจนมี
ความสามารถในการแขงขันได จึงกําหนดแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563 เพื่อจะไดนําเอา
กรอบแนวทาง อันแสดงถึงกลยุทธและมาตรการตาง ๆ มาปรับเขาสูระดับปฏิบัติการในลักษณะของ
ระบบโครงการพัฒนาตอเนื่องจะเปนประโยชนตอวิทยาลัย สําหรับการกําหนดแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ 2563 
 

 หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563  เลมนี้ จะชวยสงเสริมความ
เขาใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติการและพัฒนา เปนกรอบหรือแนวทางใหบุคลากรในหนวยงานใชเปน
เครื่องมือสําหรับจัดทําแผนงาน/โครงการนําไปสูการปฏิบัติ ซึ่งความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ 2563  นี้ ข้ึนอยูกับความรวมมือจากบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ภายใน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อันจะสงผลใหวิทยาลัยประสบความสําเร็จตอไป 
 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝาย  คณะครู - เจาหนาท่ีทุกทานท่ีกรุณาจัดทําขอมูล
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563 
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สวนท่ี  1 

        บทนํา 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

1. วิสัยทัศน  ภารกิจ  พันธกิจ และเปาหมายบริการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 
วิสัยทัศน  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปนองคกรอํานวยการสงเสริม  สนับสนุน ดานนโยบาย  
 
ภารกิจ 

จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศ  
ทางวิชาชีพ  
 
พันธกิจ  
      1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
  2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพเขาสูสากล  

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางท่ัวถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม  
4. เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิคและเทคโนโลย ี     

ของประเทศ  
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพฒันาการจัดการอาชีวศึกษาและการ  

ฝกอบรมวิชาชีพ  
6. วิจัย สรางนวัตกรรมจัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
7. สงเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ 

 

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจท่ีเกี่ยวของกับการจัดการและ

สงเสริมการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้ 
1. ทําหนาท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2546 มาตรา 17) 
2. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึง

คุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ (กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546 ขอ 1) 

 2.1 จัดทําขอเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
 2.2 ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 2.3 กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
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 2.5 สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ 

และรูปแบบความรวมมือกับหนวยงานอื่นและสถานประกอบการ 
 2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
 2.7 จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 
 2.8 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการ 
ตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
 2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ         
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ยุทธศาสตร  มาตรการ และโครงการสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 1   ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 2   เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพยีงพอตอความตองการของประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 3   สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 4   เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มิติท่ี 1 การสรางโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทา มีรายไดระหวางเรียน” 

1.1 พัฒนาศูนยอบรมอาชีวศึกษา 
1.2 เทียบโอนประสบการณสายอาชีพจบ ปวช. ไดใน 8 เดือน 
1.3 จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 
1.4 จัดต้ังและขยายศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix It Center  
1.5 ศูนยฝกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP  
1.6 ขยายใหมีผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน  
1.7 ลดการออกกลางคัน 
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาดานอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ  
1.9 สอนวิชาชีพเพื่อคนพิการในสถานศึกษา  
1.10 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สรางงานสรางรายไดในกลุมพื้นท่ีชายแดนภาคใต 

มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลีย่นการสอน ปฏิรูปการสอบ ใหทันกับยุคสมัยอยางมี  
คุณภาพ”  

ดานคุณภาพผูเรียน  
2.1 เรงยกระดับคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ  
2.4 ยกระดับคุณภาพผูเรียนโดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V -Net) และการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ  
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมนิผูเรียนตามสภาพจริง  
2.6 รวมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝกงานในสถานประกอบการ  
2.7 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 
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ดานคุณภาพสถานศึกษา  

2.8 พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน  
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ดานคุณภาพการเรียนการสอน  
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรูสูการเปนผูประกอบการ  
2.11 สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผูเรียนและผูสอน  
2.12 สงเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา  
 โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (Project Based Learning และการประดิษฐคิดคน)  
 ศึกษาคนควา  
 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism)  
 วิทยาลัยการทองเท่ียวถลาง 

2.13 จัดการเรียนการสอน English Program และ Mini English Program ดานอาชีวศึกษา 
2.14 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการเรียนการสอน 

ดานคุณภาพครู 
2.15 กําหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
2.16 พัฒนาครู โดยใชเครือขาย/สมาคมวิชาชีพ 
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
2.18 เรงยกระดับวิทยฐานะ 

มิติท่ี 3 การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเปนท่ียอมรับเช่ือม่ัน         
มีเอกภาพใชเทคโนโลยีสนับสนุน” 

3.1 พัฒนาระบบฐานขอมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
3.2 นําระบบ ICT มาใชเพื่อการบริหารจัดการ 
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

- ดูแลและแกปญหาครูจางสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
- สรางขวัญ กาลังใจ และจิตสํานึกในความเปนเจาขององคกร 

3.4 ปองกันและแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3.5 จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอยางเหมาะสม 

-  ครุภัณฑมาตรฐานข้ันพื้นฐาน 
-  สถานศึกษาขนาดเล็ก 

3.6 กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ 
มิติท่ี 4 ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ดวยความรวมมือในและตางประเทศ” 

4.1 จัดต้ังกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพ 
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝกประสบการณวิชาชีพ ท้ังในและตางประเทศ 
4.3 ขยายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบตาง ๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาคร ู

พัฒนาการเรียนการสอน 
4.4 รวมกับประเทศในอาเซียนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
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ขอบัญญัติสูความสําเร็จ 

"ยึดหลักธรรมมาภิบาล   บริหารงานประจํา 
นําภาพลักษณท่ีดี   ใชเทคโนโลยีบริหาร 
ประสานเครือขาย   ขยายทวิภาคี 
ยึดหนาท่ีดวยความมุงมั่น   หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
เยี่ยมหองเรียนสม่ําเสมอท่ัวหนา  พัฒนาบุคลากรสูความสําเร็จ" 
1. ใชเวลาสวนใหญในสถานศึกษา 
2. พัฒนาครูและองคกร 
3. เนนสอนระบบทวิภาคี 
4. นาส่ิงดีดีสูสังคม 
5. เรงระดมเรื่องภาพลักษณ 
6. สรางคุณภาพเชิงประจักษสูนักศึกษา 
7. พัฒนาโดยใช (นวัตกรรม) เทคโนโลยี 
8. ตองมีหลักธรรมาภิบาล 
9. เนนทางานประสานชุมชน 
10. เรงรณรงคสรางเครือขายความรวมมือ 

มาตรการ 
1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
4. ปฏิรูปส่ือและหลักสูตร 
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
7. การสรางและกระจายโอกาส 
8. สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
9. สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ 
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
11. สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

 
โครงการ 

1.   อุดหนุนส่ิงประดิษฐใหมและหุนยนต 
2.   อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา 
3.   อุดหนุน อศ.กช. 
4.   ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
5.   อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6.   อุดหนุนการสอนเกษตรระยะส้ัน  
7.   อุดหนุนกิจกรรมองคการ อกท. 
8.   อุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม 
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9.   อุดหนุนการหารายไดระหวางเรียน 
10. อุดหนุนนักเรียนในจังหวัดภาคใต 
11. อุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพพาณิชยกรรม 
12. ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตร ี
13. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 
14. โครงการเสริมสรางคุณธรรมและธรรมมาภิบาล 
15. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเชียน 
16. โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
17. โครงการปฏิรูปหลักสูตร 
18. โครงการลดปญหาการออกกลางคัน 
19. โครงการสงเสริมการมีงานทํา 
20. โครงการผลิตพัฒนาเสริมสรางคุณภาพ 
21. โครงการอาชีวะสรางผูประกอบการใหม 
22. โครงการสรางและขยายโอกาสทางการศึกษา 
23. โครงการฝกอบรมอาชีพระยะส้ัน 
24. โครงการ Fix it center 
25. โครงการจัดศูนยฝกอมรมอาชีพในสถานศึกษา 
26. โครงการคาอุปกรณการเรียน 
27. โครงการคาหนังสือเรียน 
28. โครงการคาเครื่องแบบนักเรียน 

3. สรุปคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

➢ นโยบายรัฐบาล 11 ดาน 
1. การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ 
3. การลดความเหล่ือมลาของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ 

วัฒนธรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช 

ประโยชนอยางยั่งยนื 
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน 
11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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➢ นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

1. จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู    โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ 
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ
การเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพือ่สรางสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมลํ้า และพัฒนากําลังคนใหเปนท่ี
ตองการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

2. ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ 
ความจาเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูยืมเงิน 
เพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะ
พิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง 

3. ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ัวไปมี 
โอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
ศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอสิระและ
คลองตัวข้ึน 

4. พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมท่ี 
สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนา
ผูเรียนท้ังในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่นการมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของท้ังในและนอกโรงเรียน 
  5. สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะ
ในทองถ่ินท่ีมีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนน
ครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมใชในการเรียนการสอน 
เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง  เชน  การเรียนทางไกล  การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตนรวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 

7. ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอืน่ ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนา       
มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 

8. อนุรักษ ฟนฟ ูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน 
รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพือ่การเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและ 
ความเปนไทยนําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชนระดับชาติ  ระดับภูมิภาค และระดับ 
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 

9. สนับสนนุการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรมสากล 
และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม 
อาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 
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10. ปลูกฝงคานิยมและจิตสานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปดพื้นท่ี

สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 
 

4. สรุปประเด็นการมอบนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยมีเปาหมาย การพัฒนาท่ีสําคัญ  

เพื่อพัฒนาทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกงและมี คุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ 
สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและ
ผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง        
มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี  21  มี ทักษะส่ือสาร  ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี  3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน 
มีนิสัย รักการเรียนรูและ  การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมี ทักษะสูง เปน
นวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตาม ความถนัดของตนเอง ตัวช้ีวัด 
ประกอบดวย  
 (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความ เปนอยูท่ีดีของคนไทย                  
 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต และ  
 (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประกอบดวยประเด็น ไดแก    
 1. การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถานบันทางสังคม รวมปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมท่ีพึงประสงค โดย    

  (1) การปลูกฝงคานิยมและ วัฒนธรรมผานการเล้ียงดูในครอบครัว   
  (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน          
ในสถานศึกษา   

  (3)  การสราง ความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา  
  (4) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใช ชุมชนเปนฐาน   
  (5) การสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึ่งประสงคจากภาคธุรกิจ  
  (6) การใชส่ือและส่ือสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนาธรรมของคน ไทยในสังคม  
  (7) การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ ตอสวนรวม 

    2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  มุงเนนการพัฒนาเชิง คุณภาพ ในทุกชวงวัย 
ประกอบดวย  

(1) ชวงการต้ังครรภ/ปฐมวัย เนนการ เตรยีมความพรอมใหแกพอแมกอนการต้ังครรภ  
(2) ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝง ความเปนคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ 

ศตวรรษท่ี 21  
(3) ชวงวัยแรงงานยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลองกับความ 

ตองการของตลาด และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศไทย 
 3.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงใน ศตวรรษท่ี 21 มุงเนนผูเรียนใหมี
ทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา โดย  
   (1) การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับ  ศตวรรษท่ี 21  
   (2) การเปล่ียนโฉมบทบาท “คร”ู ใหเปนครูยุคใหม  
   (3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท  
   (4) การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต  
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   (5) การสรางความต่ืนตัวใหคนไทยตระหนักถึง บทบาทความรับผิดชอบและการวาง
ตําแหนงของประเทศไทยในภมูิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก  
   (6) การวางพื้นฐานระบบรองรับ การเรียนรูโดยใช  ดิจิทัลแพลตฟอรม และ   
   (7) การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
 4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลายโดย  
   (1) การ พัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษาสภาพแวดลอม 
รวมท้ังส่ือต้ังแตระดับปฐมวัย  
   (2) การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการ ทํางาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสม
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกลตางๆ และ  
  (3) การดึงดูดกลุมผูเช่ียวชาญตางชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในตางประเทศใหมาสรางและ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับตางประเทศ 
 

5. ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานโยบาย ยุทธศาสตรการผลิตและ 
พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555 - 2569) 
การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย เปาหมายยุทธศาสตร  การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาของ
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาดานการกําหนดนโยบาย เปาหมายการผลิตและแผนพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาใหความสําคัญกับคุณภาพผูสําเร็จอาชีวศึกษาเปนสําคัญ โดยมุงปรับปรุงปจจัยสนับสนุนและ
กระบวนการจัดอาชีวศึกษาใหเกิดคุณภาพ ท้ังในดาน 

1) สารสนเทศสําคัญท่ีจะเปนตัวบงช้ีแนวทางการพัฒนากําลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ระดับกลุมจังหวัด และระดับจังหวัด 

2) ใหความสําคัญกับครู และผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยแหงความสําเร็จ โดยมุงเพิ่มพูนขีด 
ความสามารถของครูในยุคแหงการเปล่ียนแปลง เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองและเช่ือมโยงกับสถานประกอบการโดยเนน 
ความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝกงาน 

4) เตรียมความพรอมกําลังคนรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสวนของการต้ังรับและ
เชิงรุกไดแก การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาใหมีมาตรฐานในระดับ
สากลในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนา ประกอบดวย 
4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร 28 กลยุทธ และ โครงการ 93 โครงการ 
 
นโยบายท่ี 1 : มุงสราง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ใหตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 
เปาหมาย ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาภายใต บริบทความรวมมือกับสถานประกอบการใหไดตาม
เปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองและฝกอบรมวิชาชีพกําลังคนอาชีวศึกษาท่ีอยูนอกระบบ
ใหเพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 มุงพัฒนาคุณภาพและปริมาณผูเรียนใหสัมพันธกับความตองการของตลาดแรงงานใน
ประเทศและระดับสากล 

กลยุทธท่ี 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให มี สมรรถนะ ได มาตรฐานเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
และสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 
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กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย         

ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริม สนับสนุน และเรงรัดการจัดอาชีวศึกษาดานความรวมมือ ผลิตและพัฒนา

กําลังคนรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี และการฝก
ประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเปนความตองการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธท่ี 4 ปรับภาพลักษณ ทัศนคติและสรางการยอมรับของสังคมท่ีมีตอการเรียนสาย 
อาชีพดวยกระบวนการเชิงคุณภาพใหกับนักเรียนกลุมผูปกครองและชุมชน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาใหกับกลุมผูอยูนอกระบบ 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหผูอยูนอกระบบการศึกษา ใหสามารถสรางงานสรางรายได 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริม สนับสนุน และรวมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 

ตลอดชีวิตให แกผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผูอยูนอกระบบ 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาตอยอดอาชีพเดิมหรือสรางอาชีพใหม

สําหรับผูประกอบอาชีพอิสระ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรใหมีผลลัพธการเรียนรู เปนไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการจูงใจใหเกิดการตัดสินใจเขาศึกษาตออาชีวศึกษา 
กลยุทธท่ี 1 ปรับระบบกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาตออาชีวศึกษา 
กลยุทธท่ี 2 จัดหาแหลงเงินสนับสนุนทุนการศึกษาใหผู ท่ีสนใจและคนเกงไดศึกษาในระดับปวช., 

ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
กลยุทธท่ี 3 สนับสนุนแหลงเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษาสรางความมั่นคง

ในชีวิต 
กลยุทธท่ี 4 มาตรการทางดานภาษีอากรเพื่อการจูงใจใหสถานประกอบการใหความรวมมือในการ

จัดการอาชีวศึกษา 
 

นโยบายท่ี 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
เปาหมาย : 

1) มีปริมาณครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา พอเพียงตอการจัดการศึกษา
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตร ีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ การและการฝกอบรมวิชาชีพ 

2) พัฒนาครูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางเสริมปริมาณครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
กลยุทธท่ี 1 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาดานการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
กลยุทธท่ี 2 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางเสรมิสมรรถนะและประสบการณเพื่อคุณภาพของครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาดานอาชีวศึกษา 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการศึกษาตอการฝกอบรมและการปฏิบัติงาน 



 
แผนปฎบิตัริาชการ  ประจาํปงบประมาณ  2563 

9 

 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรอาชีวศึกษา 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางโอกาสและความรวมมือในการสรางเสริมคุณภาพครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาดานอาชีวศึกษา 

กลยุทธท่ี 1 สรางโอกาสและความรวมมือกับภาครัฐ 
กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความรวมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
 

➢ นโยบายท่ี 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลงเรียนรูใหม 

เปาหมาย สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในดานการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช.,ปวส. และ
ปริญญาตร ีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเปนแหลงเรียนรูของชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางหนวยงานสถานศึกษาสถานประกอบการท้ังภายในและตางประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในดานการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปวช.,ปวส.และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพใหเปนแหลงเรียนรูวิชาชีพและ
ฝกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาโครงสรางและเครือขายการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบการจัดการบร ิหาร 
กลยุทธท่ี 3 รวมมือกับสถานประกอบการในการเปดสอนระดับปวช., ปวส. และปริญญาตร ี            

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
กลยุทธท่ี 4 เรงรัดการจัดเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
กลยุทธท่ี 5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานกัวจัิยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต 

ความรวมมือกับสถานประกอบการและชุมชน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
หนวยงานสถานศึกษาท้ังภายในและตางประเทศ 

กลยุทธท่ี 1 เจรจาแสวงหาความรวมมือท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 

➢ นโยบายท่ี 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 
เปาหมาย ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอยางมีคุณภาพโดยการมีสวนรวม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหมี ประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการใชอุปกรณเครื่องมือนวัตกรรมองคความรูระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
กลยุทธท่ี 3 สนับสนุนใหมีการวิเคราะหคาใชจายในการลงทุนทางการศึกษา 
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สวนท่ี  2สวนท่ี  2  

ขอมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1. 1. ปรัชญา  วิสัยทัศน   พันธกิจ  คติพจน  ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายปรัชญา  วิสัยทัศน   พันธกิจ  คติพจน  ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

ปรัชญา    “ทักษะเช่ียวชาญ    วิชาการลํ้าเลิศ   เชิดชูคุณธรรม   กาวนําเทคโนโลยี 
 

วิสัยทัศน   “ เปนสถานศึกษามุงสรางกําลังคนดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีท่ีมี มาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับประเทศอยางมีคุณธรรมนําองคการสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

 

เอกลักษณ 
 

  “เปนแหลงเรียนรู  คูบริการ” 
 

อัตลักษณนักเรียน นักศึกษา 
 

  “บริการดี  ฝมือเยี่ยม” 
 

พันธกิจ   
   1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ) 
   2.  พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครู  บุคลากร  อยางตอเนื่องใหมีประสิทธิภาพ 
   3. สงเสริมประสิทธิภาพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีภายใตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  สรางเครือขายความรวมมือบริการวิชาชีพท้ังในประเทศและอาเซียน 
   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  สงเสริมพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม  และระบบ  ICT 
 
 

 

คติพจน 
 

 ลูกพระวิษณุหนองคาย    ตองมีศักด์ิศรี   ตองมีฝมือ   มีเปาหมายชีวิต 
 หางไกลยาเสพติด   และดํารงชีวิตอยางพอเพียง 

 
 

เปาประสงค 
 
 1.  ผูเรียนมีความเช่ียวชาญทักษะมาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความพรอมสูตลาดแรงงานท้ังในประเทศและ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2.  งานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพและมีประโยชนเปนท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
 3.  ระบบการบริหารจัดการท่ีมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
 4.  การบริหารและฝกอาชีพวิชาชีพสรางโอกาสและพัฒนาสูการแขงขันระดับประเทศ 
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2.  จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเดน 
 1. จัดผูสอนและบุคลากรตางๆ  ไดตามคุณวุฒิและประสบการณ 

2. จัดระบบความรวมมือ  ประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาคีและระบบปกติ 

3. เผยแพรผลงานสูสาธารณชน  รวมท้ังในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม และมีการจําผลงานมาใช 
ในการพัฒนาสถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน และประเทศ 

4. สามารถศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรูตางๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษาดวยตนเอง 
5. จัดระบบความรวมมือ  ประสานงานระหวางสถานศึกษาภายใตสถาบันการอาชีวศึกษาใน 

การจัดการศึกษา  และการใชทรัพยากรรวมกัน 
6. จัดกิจกรรม/โครงการ  สงเสริมความรูและทักษะทางวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพและ 

การพัฒนาทางเทคโนโลยี 
7. จัดกิจกรรมโครงการ  ท่ีใหบริการแกชุมชน  และทองถ่ิน 
8. รวมมือกับชุมชนและทองถ่ินในการจัดกิจกรรมตางๆ  ตามประเพณีและเพื่อการพัฒนา 

ทองถ่ิน 
9. มีพฤติกรรมท่ีหลีกเล่ียง และไมเกี่ยวของกับสารเสพติด และอบายมุข 
10. จัดหาผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู  ความเช่ียวชาญเฉพาะดานจากสถาน 

ประกอบการ หนวยงานตางๆ  ชุมชน  และทองถ่ินใหความรูในสถานศึกษา 
 

ความโดดเดนของสถานศึกษา  (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ) 
1. โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
2. โครงการความรวมมือไทย-ลาว-เวียดนาม-อินโดนีเซีย ญี่ปุน  และจีน  เพื่อพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการนักเรยีน นักศึกษาเขาฝกงานท่ีประเทศญี่ปุน 
4. ผานการตรวจประเมินตามโครงการโรงอาหารในสถานศึกษา  ตามหลักเกณฑมาตรฐานของ 

กรมอนามัย  ประจําป  2559  ไดมาตรฐาน  ระดับดี 
5. ไดรับรางวัลสุดยอดผลงานส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา  ประจําป  2560  เรื่อง  

เตาเผาพนไปแบบเติมเช้ือเพลิงชีวมวลอัตโนมัติ 
6. เปนสถานศึกษารางวัลพระราชทานขนาดใหญ  ระดับอาชีวศึกษา 

 
3.  ยุทธศาสตรและกลยุทธของสถานศึกษา 
     พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ) 

- กลยุทธท่ี 1  ผลิตผูสําเร็จการศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ มีความเช่ียวชาญและเปนเลิศ 
เฉพาะทางตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

- กลยุทธท่ี 2  ผูสําเร็จการศึกษามีความรู ทักษะ  สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
     พันธกิจท่ี 2  พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครู  บุคลากร  อยางตอเนื่องใหมีประสิทธิภาพ 

- กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลายและจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรวมมือกับสถาน 
ประกอบการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน  
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- กลยุทธท่ี 2  สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพและ 
ประสิทธิภาพ 
 
     พันธกิจท่ี  3. สงเสริมประสิทธิภาพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีภายใตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- กลยุทธท่ี 1  สงเสริมสนับสนุนพัฒนา นวัตกรรม  โครงงาน โครงการ ส่ิงประดิษฐ วิจัย และองค 
ความรูดานอาชีวศึกษา  เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจนําไปใชพัฒนาการเรียนการสอนและในชุมชน 

- กลยุทธท่ี 2  สงเสริมเผลแพรการสราง นวัตกรรม โครงงาน โครงการ ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย   
รองรับกับการพัฒนาประเทศ 
 
     พันธกิจท่ี  4  สรางเครือขายความรวมมือบริการวิชาชีพท้ังในประเทศและอาเซียน 

- กลยุทธท่ี 1  ระดมทรัพยากรสรางเครือขายการจัดการศึกษาดานวิชาชีพท้ังภายในประเทศและ 
ภายนอกประเทศใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

- กลยุทธท่ี 2  พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานการอาชีวศึกษาท่ีทันสมัย 
- กลยุทธท่ี  3 ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหนวยงานในการเขาถึงและใชประโยชนจาก 

ฐานขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา   
 
     พันธกิจท่ี  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  สงเสริมพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม  และระบบ  ICT 

- กลยุทธท่ี 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ท่ีมีประสิทธิภาพภายใตหลัก                   
ธรรมาภิบาล 

- กลยุทธท่ี 2  สงเสริมการสรางนวัตกรรม  ICT  มาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอง 
รองรับกับการพัฒนาประเทศของศตวรรษท่ี 21 

- กลยุทธท่ี  3 พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

- กลยุทธท่ี  4  พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 



16 

 

แผนปฎบิตัริาชการ  ประจาํปงบประมาณ  2563 

 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
ประวัติ  ความเปนมา  ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เปดทําการสอนเมื่อวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2481 เดิมคือโรงเรียนชาง
ไมหนองคาย โดยอาศัยโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปทุมเทพรังสรรคเปนสถานท่ีเรียนและฝกงานตอมา
ไดงบประมาณมาจัดสราง คือ สถานท่ีต้ังในปจจุบัน   

สภาพการจัดการเรียนการสอน เริ่มตนดวยโรงฝกงานเล็ก ๆ  2 หลัง และบานพักครู  4 หลัง  
จํานวนนักเรียน  28  คน  รับนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  โดยเปดหลักสูตร  3  ป  เมื่อ พ.ศ. 
2482   บนพื้นท่ี  18 ไร  3 งาน  47  ตารางวา  และโรงเรียนชางไมหนองคายดําเนินกิจการเรื่อยมา 

พ.ศ.  2489  เกิดกรณีพิพาท ระหวางไทยกับอาณานิคมฝรั่งเศส คือ ประเทศลาว (สปป. ลาว 
ในปจจุบัน)  ไทยมีความจํายอมท่ีตองมอบดินแดนบางสวนคืนใหแกฝรั่งเศส   ซึ่งดินแดนท่ีตองมอบคืน
นั้นมีโรงเรียนชางไมของไทยต้ังอยูแหงหนึง่ คือโรงเรียนชางไมลานชาง  เมื่อเปนเชนนั้นโรงเรียนชางไม
ลานชาง จึงตองยายเขารวมกับโรงเรียนชางไมหนองคาย ต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา 

พ.ศ.2499 กรมอาชีวศึกษา ไดมีนโยบายใหโรงเรียนชางตัดผมหนองคาย ในจังหวัดหนองคาย
สมัยนั้น  มารวมเปนโรงเรียนชางไมหนองคาย  
 พ.ศ.  2502  โรงเรียนชางไมหนองคายไดยกฐานะเปน โรงเรียนการชางหนองคาย  ในปถัดมา  
พ.ศ. 2503 โรงเรียนการชางหนองคาย ไดเขารวมอยูในโครงการฝกชางฝมือของสนธิสัญญาปองกัน
รวมกันแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ส.ป.อ.) ทําใหไดรับงบประมาณท่ีเพิ่มข้ึน  จึงมีการปรับปรุงอาคาร
โรงฝกงานและอาคารสถานท่ีเพิ่มมากข้ึนเพื่อเตรียมเปดทําการสอนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ม.ศ. 4)   ในป
ตอมาไดเปดแผนกชางเพิ่มอีก 2  แผนกคือ  แผนกชางกอสราง  แผนกชางประสม  (ปจจุบันคือแผนก
ชางเช่ือมโลหะ) 
 พ.ศ.  2507  เปดเพิ่มอกี  2  แผนก  คือ  แผนกชางยนต  และแผนกชางกลโรงงาน 
 พ.ศ.  2508  ทางราชการยุบโรงเรียนชางปนโพนพิสัย  มารวมกับโรงเรียนการชางหนองคาย 
 พ.ศ.  2509  โรงเรียนการชางสตรีหนองคาย ไดยายเขามารวมกับโรงเรียนการชางชายหนองคาย 
 พ.ศ. 2511  เปดแผนกชางวิทยุและโทรคมนาคม   (ปจจุบันเรียกแผนกชางอิเล็กทรอนิกส)  
จากนั้นโรงเรียนการชางหนองคายไดดําเนินกิจการกาวหนามาโดยตลอด    มีจํานวนนักเรียนเพิ่มมากข้ึน
เปนลําดับจนเกิดปญหาเรื่อง  การขาดอุปกรณการเรียนการสอน   เครื่องมือเครื่องจักร ตลอดจนอาคาร
สถานท่ีไมเพียงพอ จึงปรับการรับนักเรยีนเขาเรียน  2 ผลัด (เชา-บาย) และจํานวนครู - อาจารยก็เพิ่ม
มากข้ึน 

พ.ศ.2520  โรงเรียนการชางหนองคาย ไดยกฐานะเปนโรงเรียนเทคนิคหนองคาย   
พ.ศ.2522  โรงเรียนเทคนิคหนองคาย ไดปรับยกฐานะเปนวิทยาลัยเทคนิคหนองคายเมื่อวันท่ี   

1  ตุลาคม  พ.ศ.  2522 
 พ.ศ. 2523 เปดสอนคณะวิชาคหกรรม ไดแก แผนกวิชาผา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
และแผนกวิชาคหกรรมท่ัวไป 
 พ.ศ.  2525   เปดสอนคณะวิชาบริหารธุรกิจ  ไดแก   แผนกการบัญชี  และแผนกการขาย 
 พ.ศ.  2527  เปดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 2  แผนกคือ  แผนก
ชางยนต  และแผนกคหกรรม 



16 

 

แผนปฎบิตัริาชการ  ประจาํปงบประมาณ  2563 

 พ.ศ.  2528  เปดแผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม 
 พ.ศ.  2533  เปดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 2  แผนก คือ   แผนก
วิชาการบัญชี และแผนกวิชาการตลาด 
 พ.ศ. 2534 เปดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 2  แผนก  คือ  แผนก
วิชาชางไฟฟากําลัง   สาขาเครื่องกลไฟฟา   และสาขาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ  และแผนก
วิชาอิเล็กทรอนิกส 
 พ.ศ.  2535  เปดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกวิชาชางกอสราง 
และวิทยาลัยเทคนิคหนองคายไดรับเลือกจากกรมอาชีวศึกษาใหเปนสถานศึกษาดีเดน ประเภทชาง
อุตสาหกรรม 
 พ.ศ.  2536  เปดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 3  แผนก  คือแผนก
วิชาชางเทคนิคการผลิต  แผนกวิชาชางเทคนิคโลหะ  แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  นอกจากนี้ยังไดเปด
ทําการสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.)   1  สาขา  คือ สาขาเครื่องกล 
 พ.ศ. 2537 เปดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคสมทบ คือ   สาขา
การจัดการงานบุคคล   และในวันท่ี   29  กันยายน   พ.ศ. 2537  กระทรวงมหาดไทยไดอนุญาตให
วิทยาลัยเทคนิคหนองคายใชท่ีดินสาธารณประโยชน เพื่อเปนท่ีจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคหนองคายแหงใหม 
(เปนแหงท่ี 2) ท่ีตําบลหาดคํา อําเภอเมืองหนองคาย(หางจากตัวจังหวัดไปตามเสนทางอําเภอโพนพิสัย  
7  กิโลเมตร) มีเนื้อท่ี  159  ไร  3 งาน  24  ตารางวา 
 พ.ศ.  2538  เปดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  ภาคสมทบ   คือ  
สาขาการบัญชี 
 พ.ศ.  2539  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ท่ีรวมอยูกับวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ไดรับการ
ประกาศจัดต้ังเปนสถานศึกษา  สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา   กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2539 ดวยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปรบัปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 โดยแยกออกจากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และยายไป   ณ  ท่ีทํา
การแหงใหม  เมื่อวันท่ี  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  2541 
 พ.ศ.  2541 ไดยายแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกสไปยังพื้นท่ีแหงใหม  ซึ่งไดกอสรางอาคารเรียน
ปฏิบัติการเสร็จเรียบรอย  มีพื้นท่ีใชสอย  2,400  ตารางเมตร  และไดรับโครงการชวยเหลือครุภัณฑ
จากโครงการเงินกูกองทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจโพนทะเลแหงญี่ปุน (OECF) ในวงเงินงบประมาณ 
70 ลานบาท และในป พ.ศ. 2541 - 2543  ไดรับงบประมาณส่ิงกอสรางอาคารเรียนปฏิบัติการอีก    1 
หลัง    มีพื้นท่ีใชสอย 2,400 ตารางเมตร และไดยายแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ไปเปดทําการสอนท่ี
วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแหงใหมในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2543           

พ.ศ. 2542 วิทยาลัยเทคนิคหนองคายไดรับคัดเลือกเขารับรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ  
ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ปริญญาตรี  เขตการศึกษา 9 

พ.ศ. 2542  เปดทําการสอน ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.) สาขาวิชาโยธา 
พ.ศ. 2546   เปดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
พ.ศ. 2548  เปดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 
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พ.ศ. 2549 เปดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคไฟฟา 
 พ.ศ. 2548 เปดศูนยบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท   ตามโครงการความรวมมือระหวาง   
คณะครุศาสตร อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ณ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   ในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต  (คอ.ม.)  จํานวน  4   สาขา คือ  สาขาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล  และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2551  เปดทําการสอนระดับปริญญาตร ี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีไฟฟา) 
หรือ  (ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟา)   เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551   ใหจัดการ
อาชีวศึกษา ตามมาตรา 6  และมาตรา 7  และมาตร 8  ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ  ตามโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.  2551  
โดยรับนักศึกษารุนแรก  จํานวน  1 หอง 20  คน  โดยเปดทําการสอนภาคเรียนท่ี 1/2551  เมื่อวันท่ี  6  
มิถุนายน  พ.ศ. 2551  และใหรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

พ.ศ. 2552  โครงการเปดทําการสอนระดับปริญญาตรีตอเนื่อง  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) เพิ่มเปน  5  สาขา   ในปการศึกษา  2552   คือ  สาขา  ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟา  (เดิม)    
ทล.บ. อุตสาหการ-เครื่องมือกล , ทล.บ. อุตสาหการ-เช่ือมประสาน  ทล.บ. โยธา  และ ทล.บ. เครื่องกล  
รวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

พ.ศ. 2557 โครงการเปดทําการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
ภายใตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1   5  สาขาดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต  
สาขาวิชาเทคโนโลยกีอสราง  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา  สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ  และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พ.ศ. 2558  โครงการเปดทําการสอนระดับปริญญาตร ี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.)  
ภายใตสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1 เพิ่มอีก 1 สาขาดังนี้ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ปจจุบันมี 2 แหง   แหงเดิมต้ังอยูเลขท่ี 306  หมู 5  ถนนมิตรภาพ 
ตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย มีเนื้อท่ี 18 ไร 3 งาน 47 ตารางวา  และวิทยาลัยเทคนิค
หนองคายแหงใหม  มีเนื้อท่ี  159  ไร  3  งาน  24  ตารางวา 
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หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ไดเปดสอน 3 ระดับ   คือ  1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ใชหลักสูตร พุทธศักราช 2556   เพิ่มเติม  พ.ศ.2557  2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
ใชหลักสูตร พุทธศักราช 2557 3) ระดับปริญญาตรีเปดสอน 1  หลักสูตรภายใตสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  และหลักสูตรระยะส้ันตามความ
ตองการของชุมชนและความพรอมของสถานศึกษา   
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   เปดสอน  13  สาขางาน   ไดแก สาขาวิชาชางยนต 
สาขาวิชาชางกลโรงงาน  สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   
สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร  สาขาวิชาชางกอสราง   สาขาวิชาโยธา   สาขาวิชาสถาปตยกรรม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส    

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เปดสอน 16 สาขางาน  ไดแก สาขางานเทคนิค      

ยานยนต   สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม  สาขางานเครื่องมือกล  สาขางานแมพิมพโลหะ  
สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสรางโลหะ สาขางานไฟฟากําลัง สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม สาขางานการจัดการโลจิสติกส สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร   
สาขาวิชาชางกอสราง   สาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม  สาขาวิชา 
เมคคาทรอนิกสและหุนยนต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   
 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เปดสอน 6 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาเทคโนโลยโียธา  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

ผูอํานวยการ 

นายอุดมภูเบศวร  สมบูรณเรศ 

รองผูอํานวยการฝายบรหิารทรัพยากร 

นายชาญชัย  ดาศรี 

ผูแทนฝายบริหารทรัพยากร  

นางสถาพร  ศรีสมพร 

งานบริหารงานท่ัวไป 

นางอรุณี  แสงงาม 

งานบุคลากร 

นางปวีณา  สมบูรณเรศ 

งานการเงิน 

นางสถาพร  ศรีสมพร 

งานบัญชี 

นางวารี  เพชรไพรินทร 

งานพัสดุ 

นายสุรศักด์ิ  จิตประเสรฐิ 

งานอาคารสถานท่ี 

นายภาคภูมิ  กลั่นไพรี 

งานทะเบียน 

นายสวัสด์ิ  ยันตวิเศษ 

งานประชาสัมพันธ 

นายจิระพจน  ประพิน 

รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ 

นายชัชวาล  ปุณขันธุ 

งานวางแผนและงบประมาณ 

นายภาคิน  เหรีญทอง 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

นายสุเมศ  ภาคีนุยะ 

งานความรวมมือ 

นายสุริยา  สาวะรีพล 

งานวิจัยและพฒันานวัตกรรนฯ 

นายรุงเรอืง  เพ็ญกุลกิจ 

งานประกันคุณภาพฯ 

นางพรเพ็ญ  วังพิมูล 

งานสงเสริมผลิตผลการคาฯ 

นายอนุพงษ  ลีพงษ 

ผูแทนฝายงานและความรวมมือ 

นายภาคิน  เหรียญทอง 

 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

นายอาทิตย  จิรวัฒนผล 

 

งานวัดผลและประเมนิผล 

นายจรัญ  ทวยจันทร 

แผนกวิชาสามญั 

นายสะอาด  รอดคง 

แผนกวิชางกลโรงงาน 

นายกิตติศักด์ิ  คําสุข 

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 

นายแสวง  จันทธรรม 

แผนกวิชาชางกอสราง 

นายจิระเดช  ลครรํา 

แผนกวิชาชางโยธา 

นายจิระเดช  ลครรํา 

แผนกวิชาบรหิารธรุกิจ 

นายสัตยา  กําแพงศิรชิัย 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายเสกสรรค  ไมเศรา 

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส 

นายสิทธิไชย สิงหมหาไชย 

งานศูนยพลังงานทดแทน 

นายประหสั  เพ็ญพาด 

งานวิทยบริการและหองสมดุ 

นางสาวศิริวรรณ  ประดิษฐดวง 

งานพัฒนาหลักสุตรฯ 

นายสุดสาคร  พาติกบุตร 

งานสื่อการเรยีนการสอน 

นางอุไรวรรณ  จันทรนนท 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

นายวิเชียร  สุวรรณพล 

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

นายนนทวัฒน  ดีบานโสก 

แผกนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

นายสุระพล  ใจขาน 

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 

นายบุญชัย  ไชยอาจ 

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร 

นายสมชัย  นวนศร ี

แผนกวิชาสถาปตยกรรม 

นายปยะฉัตร  ไตรแสง 

ผูแทนฝายวิชาการ 

นายจรัญ  ทวยจันทร 

รองผูอํานวยการฝายกิจการฯ 

นายสมรักษ  พระสลัก 

งานปกครอง 

นายวิเชียร  อิฐถารัตน 

งานโครงการพเิศษและบรกิารชมุชน 

นายสุวัฒน  ภาคีนุยะ 

งานครูท่ีปรึกษา 

นายทรงศักด์ิ  ลือจันดา 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

นายมนเทียร  พลศรีลาภ 

งานกิจกรรมนักเรยีน (วท.2) 

นายจักรพนัธุ  สุร ิยวงศ 

งานสวัสดิการนักเรยีน นักศึกษา 

นางณิชาภา  ขําสมบติั 

งานแนะแนวและจัดหางาน 

นายรีระวัฒน  เสาวภาคไพบลูย 

ผูแทนฝายกิจการฯ 

วาท่ี ร.ต.สมพงษ  อินทะชัย 

คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ 
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6.  ขอมูลบุคลากร 
 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
6.1  อัตรากําลัง  ป  2562 ขอมูล  ณ  วันที่       ตุลาคม   2562 

ผูใหขอมูล  นางกรรณิกา  จันทะคาม 
 

อัตรากําลังของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                           มีบุคลากรทั้งสิ้น...................185..................คน 
 

ก.  ขาราชการ    …………98....……  คน 

1.  ผูบริหาร   ………….5………….  คน 

2. ขาราชการคร ู   …………90….…….  คน 

3. ขาราชการพลเรือน  …………..3….…….  คน 
 

ข.  ลูกจางประจํา      

1. ทําหนาท่ีสอน   ……………-………  คน 

2. ท่ัวไป/สนับสนุน  …………..7………  คน 
 

ค.  พนักงานราชการ 

1. ทําหนาท่ีสอน   ……………4………  คน 

2. ท่ัวไป/สนับสนุน  ……………2………  คน 

ง.  ลูกจางช่ัวคราว 

1.  ทําหนาท่ีสอน   …………33………  คน 

2.  ท่ัวไป/สนับสนุน  …………40………  คน 
 

จ. มีขาราชการ/ลูกจางมาชวยราชการ ……………1………  คน 
 

ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง  ไปชวยราชการท่ีอ่ืน ………..…-.…….…  คน 
 

ช. มีอัตราวาง  ไมมีคนครอง  ………….-…………  คน 

1. ขาราชการ   ……….…-…………  คน 

2. ลูกจางประจํา   ……….…-.…………  คน 

6.2  ขอมูลบุคลากร  จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 ก.  ครูผูสอน/ผูบริหาร   

 

-  ตํ่ากวา  ม.6  ……-……  คน 

-  ปวช./ม.6  ……-……  คน 

-  ปวส./อนุปริญญาตรี ……-……  คน 

-  ปริญญาตรี  .…83…..  คน 

-  ปริญญาโท  .…67..…  คน 

-  ปริญญาเอก  ……5……  คน 

 รวม  ...155..... คน 

ข.  เจาหนาที่ทัว่ไป/สนับสนุน        

 

...........19............. คน  .........19........คน 

..............3............. คน  ............3........คน 

..............4............. คน  ............4........คน 

..............4.......... คน  .........87….....คน 

...............-........... คน  .........67........คน 

................-............ คน  ...........5.........คน 

รวม.......30......... คน รวม .......185.......คน 
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6.3  ขอมูลลูกจางชั่วคราว  จําแนกตามแหลงเงินที่จาง

       ก.  ครูผูสอน

 จางดวยงบบุคลากร .........102............ คน .................112..............คน

 จางดวยงบดําเนินการ …………-………….คน ...................-...............คน

 จางดวยงบเงินอุดหนุน ..........31............. คน ..................31...............คน

 จางดวยเงินรายได (บกศ.) …………-……….. คน ...............39...............คน

 จางดวยเงินอื่นๆ ............2............. คน .......................3.................คน

 รวม.......135.....คน รวม........185.............คน

6.3  ขอมูลบุคลากรทั้งหมด  จําแนกตามหนาที่  ความรับผิดชอบ

6.3.1  ขาราชการ

ลําดับ ตําแหนง วุฒิ ตําแหนง/

ที่ ระดับ สูงสุด หนาที่พิเศษ

   1. ผูบริหาร

1 นายอุดมภูเบศวร สมบูรณเรศ คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ

2 นายชาญชัย ดาศรี คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ

3 นายอาทิตย จิรวัฒนผล คศ.3 ปร.ด. บริหารอาชีวะและเทคนิครองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ

4 นายชัชวาล ปุณขันธุ คศ.3 ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ

5 นายสมรักษ พระสลัก คศ.3 ค.ม. การบริหารการศึกษา รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ

   2. ขาราชการพลเรือน

6 นางวารี เพชรไพรินทร ชํานาญงาน บธ.บ. การจัดการทั่วไป หัวหนางานบัญชี

7 นางบุศรา ภาคีนุยะ ชํานาญงาน ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ผูชวยหัวหนางานการเงิน

8 นางฐิติกาญจน โพธิ์ศรีทา ปฏิบัติงาน บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ หัวหนางานบริหารทั่วไป

   3. สาขาวิชาสามัญสัมพันธ

          3.1 กลุมวิชาสามัญ

          3.1.1 กลุมวิชาบริหารธุรกิจ

9 นางสาวศิริวรรณ ประดิษฐดวง คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด

          3.1.2 กลุมวิชาภาษาไทย

10 นายสะอาด รอดคง คศ.3 กศ.ม. ภาษาไทย หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ

11 นางสาวพัฒนา สุมาลี คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ครูประจํากลุมวิชาภาษาไทย

          3.1.3  กลุมวิชาพลานามัย

12 นางเพ็ญประภา นิตยวรรณ คศ.3 กศ.ม. วิจัยการศึกษา ครูประจํากลุมวิชาพลานามัย

13 นายมานพ สมอินเอก คศ.1 ค.บ. พลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา ผูชวยหัวหนางานปกครอง

…..................-...............คน
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ข.  เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน

.............10...................คน

รวม..........50............คน

                      แผนปฎิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  2563
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ลําดับ ตําแหนง วุฒิ ตําแหนง/

ที่ ระดับ สูงสุด หนาที่พิเศษ

          3.2  กลุมวิชาสัมพันธ

          3.2.1  กลุมวิชาวิทยาศาสตร

14 นางสลักจิต สุขชวย คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน หัวหนางานสวนพฤษศาสตรโรงเรียน

15 นางกรรณิกา สายสิญจน คศ.2 ค.อ.ม. เทคโนโลยีฯ ผูชวยหัวหนางานประกันคุณภาพ

          3.2.2  กลุมวิชาคณิตศาสตร

16 นางอารมณ พรหมนิวาส คศ.3 พบ.ม. สถิติ ผูชวยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ

17 นางพิศมัย วีรยาพร คศ.3 กศ.ม. วิจัยการศึกษา ครูประจํากลุมวิชาคณิตศาสตร

18 นางสถาพร ศรีสมพร คศ.3 วท.บ. สถิติประยุกต หัวหนางานการเงิน

19 พ.อ.อ.ไกรอําพร ศรีสมพร คศ.3 วท.บ. สถิติประยุกต ครูประจํากลุมวิชาคณิตศาสตร

          3.2.3 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ

20 นางปวีณา สมบูรณเรศ  คศ.3 คศ.ม. ภาษาอังกฤษ หัวหนางานบุคลากร

21 นางจีราวัจน ไรท  คศ.3  ค.บ. ภาษาอังกฤษ ครูประจํากลุมวิชาภาษาอังกฤษ

22 นางศศิธร แกวบริสุทธิ์ คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครูประจํากลุมวิชาภาษาอังกฤษ

23 นางสาวหงสสุนีย เอื้อรัตนรักษา คศ.3 ปร.ด. เทคโนโลยีการศึกษา ผูชวยหัวหนางานความรวมมือ

24 นางณิชาภา ขําสมบัติ คศ.1 ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

25 นางสาวมนัสนันท สุภเทพ คศ.1 คศ.บ. ภาษาอังกฤษ ครูประจํากลุมวิชาภาษาอังกฤษ

   4. สาขาวิชา

   4.1  สาขาวิชาชางยนต

26 นายถาวร ราชรองเมือง คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล หัวหนาแผนกวิชาชางยนต

27 วาที่ ร.ต.ประยงค ศรีสรณ คศ.2 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ผูชวยหัวหนาแผนวิชาชางยนต

28 นายมนัส ดิลกลาภ คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล ครูประจําแผนกวิชาชางยนต

29 นายจันสม คัณทะสุวรรณ คศ.2 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ครูประจําแผนกวิชาชางยนต

30 นายสุรศักดิ์ จิตประเสริฐ คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล หัวหนางานพัสดุ

31 วาที่ ร.ท.ชินภัทร แกวโกมินทวงษ คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล ผูชวยหัวหนางานอาชีวศึกษาบัณฑิต

32 นายวิเชียร อิฐถารัตน คศ.2 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล หัวหนางานปกครอง

33 นายชัชพีร เจริญ คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล ครูประจําแผนกวิชาชางยนต

34 วาที่เรือตรีอนุสรณ ตวงกระสินธุ คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล ผูชวยศูนยพลังงานทดแทน

35 นายมนตชัย ราชกิจ คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล ครูประจําแผนกวิชาชางยนต

36 นายสุดสาคร พาติกบุตร คศ.1 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

37 นายเสกสรรค ไมเศรา คศ.2 ค.ม. การบริหารการศึกษา หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

38 นายสมบัติ อาสนานิ คศ.1 ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล ผูชวยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

39 นายสุวิจักขณ อัศวพัฒนชัน ครูผูชวย ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ครูประจําแผนกวิชาชางยนต

40 นายสุวิทย นันทะบุตร คศ.2 ปทส. เทคนิคยานยนต หัวหนางานยานพาหนะ
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ลําดับ ตําแหนง วุฒิ ตําแหนง/

ที่ ระดับ สูงสุด หนาที่พิเศษ

 4.2  สาขาวิชาชางกลโรงงาน

41 นายกิตติศักดิ์ คําสุข คศ.2 ค.บ. เครื่องมือกล หัวหนาแผนกวิชาชางกลโรงงาน

42 นายชินณกรศ ชมพิกุล คศ.2 ค.อ.ม. เครื่องมือกล ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาชางกลโรงงาน

43 นายมุนินธร ประทุมเวียง คศ.2 ค.อ.บ. การผลิต ครูประจําแผนกวิชาชางกลโรงงาน

44 นายทองลวน จันทรมณี คศ.2 ค.บ. อุตสาหกรรรมศิลป ครูประจําแผนกวิชาชางกลโรงงาน

45 นายมณเทียร พลศรีลาภ คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

46 นายจรัญ ทวยจันทร คศ.3 ค.อ.ม. เครื่องมือกล หัวหนางานวัดผลและประเมินผล

47 นายทรงศักดิ์ ลือจันดา คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ หัวหนางานครูที่ปรึกษา

48 นายรีระวัฒน เสาวภาคยไพบูล คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา หัวหนางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

49 นายกนุสิทธิ์ โพธิ์นา คศ.2 ค.บ. อุตสาหกรรรมศิลป ครูประจําแผนกวิชาชางกลโรงงาน

50 นายอนุพงษ ลีพงษ คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาฯ

   4.3  สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

51 นายแสวง จันทธรรม คศ.2 ค.อ.ม. สหการ หัวหนาแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

52 นายสมานจิตร แสนสุข คศ.2 ศษ.บ. ประเมินผล ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

53 นายวินัย อวนโพธิ์กลาง คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครูประจําแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

54 นายบรรเทา สุขชวย คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ ครูประจําแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

   4.4  สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

55 นายนนทวัฒน ดีบานโสก คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา หัวหนาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

56 นายประหัส เบ็ญพาด คศ.2 อส.บ. อิเล็กทรอนิกส หัวหนาศูนยพลังงานทดแทน

57 วาที่ ร.ต.สมพงษ อินทะชัย คศ.2 ปร.ด. ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมหิัวหนางานปกครอง วท.2

58 นายสุวัฒ ภาคีนุยะ คศ.2 วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการฯ

59 นายกมล มาสุข คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา ครูประจําแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

60 นายพันคํา ชอวงศ คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครูประจําแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

61 นายสุเมศ ภาคีนุยะ คศ.3 ปทส. ไฟฟาสื่อสาร หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

62 นายจิระพจน ประพิน คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร หัวหนางานประชาสัมพันธ

63 นายไกรศร ดวงศรี คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครูประจําแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

64 นางสาวอังคณา อัตถาพร คศ.3 คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟา ผูชวยหัวหนางานบุคลากร วท.2

65 นายโกศล คําทอง คศ.2 คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟา ผูชวยหัวหนางานศูนยอินเตอรเน็ตฯ วท.2

66 นายรุงเรือง เพ็ญกุลกิจ คศ.2 คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟา หัวหนางานวิจัยพัฒนาและสิ่งประดิษฐฯ

67 นายสมคิด ลาแสง คศ.3 ปทส. ไฟฟาการสื่อสาร ครูประจําแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

   4.5  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

68 นายบุญชัย ไชยอาจ คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

69 สิบเอกประสานพันธ สายสิญจน คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

70 นางพรเพ็ญ วังพิมูล คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
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ลําดับ ตําแหนง วุฒิ วิชาเอก หนาที่พิเศษ

ที่ ระดับ สูงสุด

71 นายประสิทธิ์        ใจขาน คศ.2 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา ครูประจําแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

72 นายกัมพล นิตยวรรณ คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครูประจําแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

73 วาที่ ร.ต.ศิริชัย ประจันตะเสน คศ.2 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

74 วาที่  ร.ต.สุริยา สาวะรีพล คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา หัวหนางานความรวมมือ

75 นายสวัสดิ์ ยันตวิเศษ คศ.3 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน หัวหนาสํานักงาน อศจ.หนองคาย

76 นายวิเชียรชัย ทองไส คศ.1 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา ครูประจําแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

   4.6  สาขาวิชาชางกอสราง

77 นายจิระเดช ลครรํา คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา หัวหนาแผนกวิชาชางกอสราง

78 นายธานินทร แสงสวาง คศ.2 ค.บ. อุตสาหกรรมกอสราง ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาชางกอสราง

79 นายภาคภูมิ กลั่นไพรี คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา หัวหนางานอาคารสถานที่ 

80 นายประกอบ ศรีภูมี คศ.2 ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา ครูประจําแผนกวิชาชางกอสราง

81 นายโชคทวี ธรรมศร คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา ครูประจําแผนกวิชาชางกอสราง

  4.7  สาขาวิชาสถาปตยกรรม

82 นายปยะฉัตร ไตรแสง คศ.3 สถ.ม. สถาปตยกรรม หัวหนาแผนกวิชาสถาปตยกรรม

83 นายพีรเดช นิยะสม คศ.1 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปตยกรรม ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาสถาปตยกรรม

84 นางสาวสุนทรผไท จันทระ คศ.2 ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู ครูประจําแผนกวิชาสถาปตยกรรม

     4.8  สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

85 นายวิเชียร สุวรรณพล คศ.2 ค.อ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ หัวหนาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

86 นายพิทักษ โพธิ์พนา คศ.2 ค.อ.บ. อุตสาหกรรมศิลป ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน

87 วาที่ ร.ต.ไพรัตน หวังเปนไทย คศ.2 ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ หัวหนางานครูที่ปรึกษา 

88 นายอดิศักดิ์ ภักดีราช คศ.2 ศษ.บ. บริหารการศึกษา ครูประจําแผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน

   4.9  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

89 นายสุระพล ใจขาน คศ.3 ค.อ.ม. คอมพิวเตอรและเทคโนโ หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

90 นางอุไรวรรณ จัทรนนท คศ.1 ค.อ.ม คอมพิวเตอรและเทคโนโ หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

91 นางสาวชญานิษฐ ใหญเลิศ คศ.1 ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมครูประจําแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.10 สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร

92 นายสมชัย นวนศรี คศ.3 ค.อ.ม. เทคโนโลยี หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

93 นายภาคิน เหรียญทอง คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ

4.12 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส

94 นายสิทธิไชย สิงหมหาไชย คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา หัวหนาแผนกวิชาชางเมคคาทรอนิกส
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ชื่อ - สกุล



ลําดับ ตําแหนง วุฒิ วิชาเอก หนาที่พิเศษ

ที่ ระดับ สูงสุด

 4.13 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

95 นายสัตยา กําแพงศิริชัย คศ.2 ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส หัวหนาแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

96 นายพรชัย แยมบาน คศ.2 ค.อ.ม. เครื่องมือกล ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

97 นายจักรพันธุ สุริยวงศ คศ.2 บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วท.2

98 นางอรุณี แสงงาม คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา หัวหนางานทะเบียน

99 นายอภิชาติ คุณปญญา คศ.1 บธ.บ. ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอรครูประจําแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ลําดับ ตําแหนง วุฒิ วิชาเอก หนาที่พิเศษ

ที่ ระดับ สูงสุด

1 นางปนัดดา มาลาศรี ค.บ. พนักงานพัสดุ

2 นายดุสิต อุณาพรหม ปวส. พนักงานขับรถงานเกษตรและกอสราง

3 นายวรัตถ อินจงลาน ป.4 พนักงานขับรถยนต

4 นายบุญสง พรมสิงห ม.3 ผูชวยชางไมขยายแบบ

5 นายอดิศร กุลวงษ ม.3 ผูชวยชางไมขยายแบบ

6 นายอภิสิทธิ์ ลาบุตร ป.4 ผูชวยชางไมขยายแบบ

7 นายอุทัย แกวกรต ปวช. ชางไม

ลําดับ ตําแหนง วุฒิ วิชาเอก หนาที่พิเศษ

ที่ ระดับ สูงสุด

1 นายพัชร ออนพรม ครู ปร.ด. วิศวกรรมโยธา ผูชวยหัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด

2 นายทวีชัย ธรรมศร ครู ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล ครูประจําแผนกวิชาเครื่องกล

3 นายสุนันท วันธานี ครู ปทส. เทคนิคยานยนต ครูประจําแผนกวิชาเครื่องกล

4 นางนิโลบล บอทรัพย ครู ค.อ.ม. อิเล็กทรอนิกส ครูประจําแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

5 นางศุภานัน ภาคีนุยะ จนท. ค.บ. ศิลปศึกษา เจาหนาที่อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

6 นางสาวไปรยา บุญจวง จนท. บธ.บ. การเงินการธนาคาร เจาหนาที่การเงิน

ลําดับ ตําแหนง วุฒิ วิชาเอก หนาที่พิเศษ

ที่ ระดับ สูงสุด

1 นายสมเกียรติ บุญสอน ครูพิเศษสอน ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป แผนกวิชาชางยนต

2 นายวุฒิชัย คันทะสุวรรณ ครูพิเศษสอน วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล แผนกวิชาชางยนต

3 วาที่ ร.ต.สุธิมนต พฤติสาร ครูพิเศษสอน อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล แผนกวิชาชางยนต
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6.3.2  ลูกจางประจํา           รวม          7            คน           (ทําหนาที่สอน  ธุรการทั่วไป)

ชื่อ - สกุล

6.3.3  พนักงานราชการ   รวม   6  คน    (ทําหนาที่สอน  ธุรการทั่วไป)

ชื่อ - สกุล

6.3.4  ลูกจางชั่วคราว  รวม   73  คน  (ทําหนาที่สอน ธุรการทั่วไป)  

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล



ลําดับ ตําแหนง วุฒิ วิชาเอก หนาที่พิเศษ

ที่ ระดับ สูงสุด

4 นายชุณหกร คําจุมพล ครูพิเศษสอน วศ.บ. เครื่องกล แผนกวิชาชางยนต

5 นายอิทธิชัย อึ้งวัฒนศิริกุล ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ แผนกวิชาชางกลโรงงาน

6 นายไผณรงค ปองศรี ครูพิเศษสอน อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แผนกวิชาชางกลโรงงาน

7 นายพัฒนชัย ปะกาเว ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ แผนกวิชาชางกลโรงงาน

8 นายศราวุธ ลือคําหาญ ครูพิเศษสอน อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แผนกวิชาชางกลโรงงาน

9 นายเกษม มณีสุข ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ แผนกวิชาชางกลโรงงาน

10 นายมีชัย บุบผามาเต ครูพิเศษสอน วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ

11 นายอนุชิต สุริยวงศ ครูพิเศษสอน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟากําลัง แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

12 นายณรงคศักดิ์ คําตา ครูพิเศษสอน ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

13 นายบดินทร สุทธิบริบาล ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

14 นางสาววิภารัตน วงศภูมี ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง

15 นายวิศรุต แสงศิลา ครูพิเศษสอน ปทส. โยธา แผนกวิชาชางกอสราง

16 นายสถาพร กอนแกว ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา แผนกวิชาชางกอสราง

17 นางสาวเมสินี นิลทะวัช ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา แผนกวิชาชางกอสราง

18 นายวินัย ชัยเพชร ครูพิเศษสอน ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา แผนกวิชาชางกอสราง

19 นายพลศิษฐ มงคลสวัสดิ์ ครูพิเศษสอน ทล.บ. เทคโนโลยีกอสราง แผนกวิชาชางกอสราง

20 นายพรเทพ รัชตผดุง ครูพิเศษสอน สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม

21 นายโชติ เพียรพิจิตร ครูพิเศษสอน ค.อ.ม. สถาปตยกรรม แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม

22 นางสาวสุจิตตรา พุสิมมา ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม

23 นายอัครพล พรหมเทพ ครูพิเศษสอน สถ.บ. ออกแบบอุตสาหกรรม แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม

24 นายสุรพงษ ชัยจันทร ครูพิเศษสอน ค.อ.ม. อิเล็กทรอนิกสฯ แผนกวิชาชางเทคโลโลยีสารสนเทศ

25 นางนงนุช คําเหลือง ครูพิเศษสอน ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร แผนกวิชาชางเทคโลโลยีสารสนเทศ

26 นายณรงค สําราญจิต ครูพิเศษสอน ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาชางเทคโลโลยีสารสนเทศ

27 นางสาวเสาวรีย ธงชัย ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร แผนกวิชาชางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

28 นายเจนณรงค พวงลี ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร แผนกวิชาชางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

29 นายอิภิสิทธิ์ ทินาพิมพ ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส แผนกวิชาชางเมคคาทรอนิกส

30 นายอนันตวัฒน สูตรสุคนธ ครูพิเศษสอน ศศ.บ. การพัฒนาการศึกษา สังคมศึกษา

31 นายณัฐวุฒิ ตติยสถาพรกุล ครูพิเศษสอน บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส บริหารธุรกิจ

32 นางธัญญารัตน บรรณารัตน ครูพิเศษสอน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน

33 Ms.Wan g Lu yao ครูพิเศษสอน ป.ตรี Teaching chinese ภาษาจีน

34 นางสาวทิพยรัตน เหมวงค จนท.ธุรการ บช.บ. บริหารธุรกิจ เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป

35 นางสาวสุจิตรา โพชราช จนท.ธุรการ คบ. สังคมศึกษา เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป

36 นายสัจจพงษ พิลาชาติ จนท.ธุรการ ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป

37 นางสาวปณิศรา บุญจวง จนท.ธุรการ ปวส. การตลาด เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป

38 นางกรรณิกา จันทะคาม จนท.ธุรการ ปวส. เลขานุการ เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป/งานบุคลากร

39 นางวาสนา ตันนารัตน จนท.ธุรการ ศศ.บ. การแนะแนว เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป/งานทะเบียน

ชื่อ - สกุล
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ลําดับ ตําแหนง วุฒิ วิชาเอก หนาที่พิเศษ

ที่ ระดับ สูงสุด

40 นางพรทิพย บุญกอง จนท.ธุรการ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป/งานทะเบียน

41 นางสาวศศิมาภรณ เหมุชัย จนท.ธุรการ บช.บ. การบัญชี งานบัญชี

42 นางสาวภคพร จิตจักร จนท.ธุรการ ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไปงานพัสดุ

43 นางสาวอภิญญา กุประดิษฐ จนท.ธุรการ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไปงานพัสดุ

44 นายนพพร เบ็ญพาด จนท.ธุรการ ค.อ.ม. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีฯเจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป/ วท.2

45 นางภคพร ธรรมศร จนท.ธุรการ ปวส. คอมพิวเตอร เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝายวิชาการ

46 นางอรพรรณ ฤทธิ์มหา จนท.ธุรการ ศ.ศ.บ. สื่อสารมวลชน เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝายวิชาการ

47 นางสาวภัทราวดี ศรีสรณ จนท.ธุรการ วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝายวิชาการ

48 นางสาวอรุณกลม จันทะคาม จนท.ธุรการ นศ.บ. การกระจายเสียงฯ เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป/วท.2

49 นายอนุสรณ มีพัฒน จนท.ธุรการ บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝายวิชาการ

50 นายนิสสัน โพธิ์ศรี จนท.ธุรการ บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝายวิชาการ

51 นางจิรพรรณ ไมเศรา จนท.ธุรการ ปวส. การตลาด เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝายวิชาการ

52 นางวชิราภรณ พาติกบุตร จนท.ธุรการ บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝายแผนฯ

53 นางจินหจุฑา โพธิ์นา จนท.ธุรการ บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝายแผนฯ

54 นางบุษบา คําสุข จนท.ธุรการ บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝายแผนฯ

55 นางศิริญา เพียรการ จนท.ธุรการ ปวช. คหกรรม เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝายกิจการฯ

56 นางสาวกันติชา สุชชวย จนท.ธุรการ วศ.บ. วิศวกรรมเซรามิก เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝายกิจการฯ

57 นางพรเพ็ญ แสนสุข จนท.ธุรการ บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝายกิจการฯ

58 นางณิชาดา สุขสบาย ป.4  - นักการภารโรง

59 นายบุญมา ศิริฐาน ป.4  - นักการภารโรง

60 นายสุพจน บุญจวง ม.3 - นักการภารโรง

61 นายโภคิน ขันศรี ป.6 - นักการภารโรง

62 นางสาวพิศมัย ภูกัน ป.6 - นักการภารโรง

63 นางสาวนวินดา จันทรินทร ม.3 - นักการภารโรง 

64 นางคําพา อุณาพรหม ป.6 - นักการภารโรง วท.2

65 นางลักขณา นามรส ม.3 - นักการภารโรง วท.2

66 นายทรงชัย พรหมสาขา ม.3 พขร.

67 นายเดชา หมั่นหินลาด ม.3 - พขร.

68 นายพรชัย พรมกุล ม.6 - พขร.

69 นายวิชัย รูปขันธ ป.6 - ยามรักษาการ

70 นายวิโรจน ยศธิสุทธิ์ ป.6 - ยามรักษาการ

71 นายปรณัฐ มนตรี ป.6 - ยามรักษาการ

72 นายศิลชัย ธรรมศร นักการภารโรง 

73 นายพิเชฐ มนตรี ยาม วท.2
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                      แผนปฎิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  2563

ชื่อ - สกุล



1.  หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง                                                                                                                                                                             หนวย :  คน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

188 235 127 192 185 112

ตรง ม.6 ทวิฯ ตรง ม.6 ทวิฯ

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

-  สาขาวิชาชางยนต 192 101 114 407 407

-  สาขาวิชาชางยนต  (ทวิภาคี) 17 12 7 36 36

-  สาขาวิชาชางกลโรงงาน 126 66 50 242 242

-  สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 11 2 11 24 24

-  สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ (เรือนจํา) 25 19 - 44 44

-  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 94 68 65 227 227

-  สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 37 50 27 114 114

-  สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร 28 21 27 76 76

-  สาขาวิชาชางกอสราง 15 33 42 90 90

-  สาขาวิชาชางกอสราง (เรือนจํา) 19 32 19 70 70

-  สาขาวิชาสถาปตยกรรม 19 11 17 47 47

-  สาขาวิชาโยธา 19 23 13 55 55

-  สาขาวิชาโยธา  (เรือนจํา) 29 - - 29 29

-  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 19 17 11 47 47

-  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส - - - -

2.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 14 25 57 57

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิศึกษา) 

3.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

-  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 32 23 30 85 85

-  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ทวิศึกษา) 26 36 - 62 62
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1,712 1,039 105 82 187 2,938726 528 458

7.  ขอมูลนักเรียน นักศึกษา

  7.1  จํานวนนักเรียน นักศึกษา  ปปจจุบัน

ปการศึกษา   2562  (ปปจจุบัน)

ระดับ  ปวช. ระดับ  ปวส. ระดับ   ป.ตรี

ภาคเรียนที่ 2/2562 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2

รวมทั้งสิ้น



 ตรง ม.6 ทวิฯ ตรง ม.6 ทวิฯ

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 0
   - สาขางานเทคนิคยานยนต 16 21 9 17 34 6 103 103
   - สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 37 19 - 40 13 - 109 109
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 0
   - สาขางานเครื่องมือกล 14 20 10 21 16 15 96 96
   - สาขางานแมพิมพโลหะ - 36 7 - 18 17 78 78
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
   - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ 5 8 - 4 5 - 22 22
สาขาวิชาไฟฟา
   - สาขางานไฟฟากําลัง 28 40 - 34 47 - 149 149
   - สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ (ทวิภาคี) - - - - - 15 15 15
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
   - สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 16 9 11 21 15 8 80 80
สาขาวิชาชางกอสราง 22 11 - 16 12 - 61 61
สาขาวิชาชางกอสราง (เทียบโอน)
สาขาวิชาชางกอสราง  (เรือนจํา)
สาขาวิชาโยธา - 14 - - 15 - 29 29
สาขาวิชาโยธา (เรือนจํา)
สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม 14 5 - 10 - - 29 29
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
   - สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร 11 18 6 13 2 - 50 50
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 11 4 - 4 - - 19 19

ทั้งปการศึกษา  (2562) 200   คน

     2.1  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 200 คน -  คน 2.5  หลักสูตร ปชด. -  คน

     2.2  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) คน -  คน 2.6  หลักสูตรอื่นๆ -  คน
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2.4  หลักสูตรระยะสั้น  ตชด.

ภาคเรียนที่ 2/2562

รวมทั้งสิ้น
ปที่ 1 ปที่ 2

ระดับ  ปวช. ระดับ  ปวส. ระดับ   ป.ตรี
ปที่ 1 ปที่ 2

รวม รวม รวม

2.3  หลักสูตรเกษตรฯ ระยะสั้น

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

ประเภทวิชา/สาขาวิชา



ตรง ม.6 ทวิฯ ตรง ม.6 ทวิฯ

2.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 5 - 12 8 - 39 39
3.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขางานการจัดการโลจิสติกส - - 70 - - 43 113 113
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ - 25 14 - - 8 47 47
นักศึกษาเวียดนาม
1.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

- สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต 19 21 40 40
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 12 12 24 24
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 26 15 41 41
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 13 19 32 32
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 15 10 25 25
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 5 25 25

ทั้งปการศึกษา (2562) 200  คน .
     2.1  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 200 คน -  คน 2.5  หลักสูตร ปชด. -  คน
     2.2  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) คน -  คน 2.6  หลักสูตรอื่นๆ -  คน
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ระดับ  ปวช. ระดับ  ปวส. ระดับ   ป.ตรี

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 2/2562

รวมทั้งสิ้น
รวม

2.3  หลักสูตรเกษตรฯ ระยะสั้น
2.4  หลักสูตรระยะสั้น  ตชด.

ปที่ 1 ปที่ 2
รวม



1.  หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง                                                                                                                                                หนวย :  คน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม
280 260 260 188 235 127
ตรง ม.6 ทวิฯ ตรง ม.6 ทวิฯ

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-  สาขาวิชาชางยนต 140 192 101 433 433
-  สาขาวิชาชางยนต  (ทวิภาคี) 20 17 12 49 49
-  สาขาวิชาชางกลโรงงาน 100 126 66 292 292
-  สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 20 11 2 33 33
-  สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ (เรือนจํา) - 25 19 44 44
-  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 80 94 68 242 242
-  สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 60 37 50 147 147
-  สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร 20 28 21 69 69
-  สาขาวิชาชางกอสราง 40 15 33 88 88
-  สาขาวิชาชางกอสราง (เรือนจํา) - 19 32 51 51
-  สาขาวิชาสถาปตยกรรม 20 19 11 50 50
-  สาขาวิชาโยธา 40 19 23 82 82
-  สาขาวิชาโยธา  (เรือนจํา) - 29 - 29 29
-  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 20 19 17 56 56
-  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 40 - - 40 40
2.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 18 14 52 52
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิศึกษา) 20 - - 20 20
3.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 20 32 23 75 75
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ทวิศึกษา) 20 26 36 82 82
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ระดับป.ตรี

1201,934528726680

ระดับ  ปวส.

1,350 3,509225105รวมทั้งสิ้น

7.  เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา

7.2  จํานวนนักเรียน นักศึกษา  ปปจจุบัน

ปการศึกษา  2563   (ปตอไป)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 1/2563  
ระดับ  ปวช. รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2



ตรง ม.6 ทวิฯ ตรง ม.6 ทวิฯ

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

   - สาขางานเทคนิคยานยนต 20 20 20 16 21 9 15 15

   - สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 40 20 - 37 19 - 116 116

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

   - สาขางานเครื่องมือกล 20 20 20 14 20 10 104 104

   - สาขางานแมพิมพโลหะ 20 20 20 - 36 7 103 103

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

   - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ - - 20 5 8 - 33 33

สาขาวิชาไฟฟา

   - สาขางานไฟฟากําลัง 40 40 28 40 - 148 148

   - สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ (ทวิภาคี) - - 20 - - - 20 20

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

   - สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 20 20 20 16 9 11 96 96

สาขาวิชาชางกอสราง 20 20 20 22 11 - 93 93

สาขาวิชาชางกอสราง (เทียบโอน) 0 0

สาขาวิชาชางกอสราง  (เรือนจํา) 0 0

สาขาวิชาโยธา 20 20 - - 14 - 54 54

สาขาวิชาโยธา (เรือนจํา) 0 0

สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม 20 20 - 14 5 - 59 59

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

   - สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร 20 20 20 11 18 6 95 95

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 20 20 20 11 4 - 75 75
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รวมปที่ 1 ปที่ 2

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

รวมรวม

ภาคเรียนที่ 1/2563  

ระดับ  ปวช. ระดับ  ปวส. ระดับป.ตรี
รวมทั้งสิ้น

ปที่ 2ปที่ 1
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3



ตรง ม.6 ทวิฯ ตรง ม.6 ทวิฯ

2.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 - 14 5 - 59 59

3.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

   - สาขางานการจัดการโลจิสติกส - - 40 - - 70 110 110

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ - - 40 - 25 14 79 79

1.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

- สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต 20 19 39 39

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 20 12 32 32

- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 20 26 46 46

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 20 13 33 33

- สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 20 15 35 35

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 40 40

ทั้งปการศึกษา (2563) 200  คน .
     2.1  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 200 คน -  คน 2.5  หลักสูตร ปชด. -  คน
     2.2  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) คน -  คน 2.6  หลักสูตรอื่นๆ -  คน
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 1/2563  

รวมทั้งสิ้น
ระดับ  ปวช. ระดับ  ปวส. ระดับป.ตรี

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม
ปที่ 1 ปที่ 2

รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

2.3  หลักสูตรเกษตรฯ ระยะสั้น
2.4  หลักสูตรระยะสั้น  ตชด.



แผนงาน/งบรายจาย

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม

1.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคีสู

คุณภาพ

2.โครงการ

พัฒนา

ระบบการ

ประเมิน

และการ

ประกันฯ

3โครงการ

พัฒนา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพฯ (Fix

 it)

4.โครงการ

พัฒนาอาชีพฯ

5.โครงการเรง

ประสิทธิภาพ

การสอนครู

อาชีวศึกษา

6.โครงการ

สงเสริมการ

ประกอบ

อาชีพฯ

7.โครงการ

สรางจิตสึกฯ

1,037,000 87,620,357 88,657,357 134,000 20,000 1,310,000 200,000 379,200 75,000 100,000

 4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,037,000 87,620,357 88,657,357 134,000 20,000 1,310,000 200,000 379,200 75,000 100,000

 - งบบุคลากร 77,311,557 77,311,557

 - งบดําเนินงาน 1,037,000 5,742,900 6,779,900

 - งบลงทุน  4,565,900 4,565,900

 - งบเงินอุดหนุน  379,200

 - งบรายจายอื่น 134,000 20,000 1,310,000 200,000 75,000 100,000

 

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบรายจายอื่น  
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สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัย  .วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย....

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2562) ผลผลิต/โครงการ

โครงการผลผลิต

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562)



หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

8.โครงการ

ผลิตพัฒนา

กําลังคน

9.โครงการจัด

การศึกษา

เรียนรวมฯ 

ทวิศึกษา

10.โครงการ

สงเสริมการ

พัฒนา

ศักยภาพฯ

11.อุดหนุน

การศึกษา

เฉลิมฯ

12.โครงการ

อาชีวะตานยา

เสพติด

13.โครงการ

อุดหนุน

อุปกรณการ

เรียนฯ

14.โครงการ

พัฒนาความ

รวมมือ

อาชีวศึกษาสู

มาตฐานฯ

15.โครงการสนันสนุน

คาใชจายตั้งแตอนุบาล

จนจึงการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

รวม

17,700 448,450 170,000 45,000 22,200 722,040 224,000 18,851,855 22,719,445 111,376,802

 4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 17,700 448,450 170,000 45,000 22,200 722,040 224,000 18,851,855 22,719,445 111,376,802

 - งบบุคลากร 77,311,557

 - งบดําเนินงาน  6,779,900

 - งบลงทุน 4,565,900

 - งบเงินอุดหนุน 17,700 448,450 45,000  18,851,855 19,742,205 19,742,205

 - งบรายจายอื่น 170,000 22,200 722,040 224,000 2,977,240 2,977,240

 

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบรายจายอื่น

37
สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัย  .วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย....

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2562) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ



หนวย : บาท

แผนงาน/งบรายจาย

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม

1.โครงการลด

ปญหาการออก

กลางคัน

3.โครงการ

จัดหา

บุคลากร

สนับสนุน

เพื่อคืนครูให

นักเรียน

4.โครงการ

ฝกอบรม

อาชีพ

ระยะสั้น

5.

โครงการ

ยกระดับ

การ

อาชีวศึกษา

6.โครงการ

สนับสนุนการ

ขับเคลื่อนฯ

รวม

130,000 130,000 25,000 117,600 530,000 126,000 848,600 978,600

 1. แผนงาน สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 130,000 130,000 25,000 117,600 530,000 126,000 848,600 978,600

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน 530,000 530,000 530,000

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน 130,000 130,000 130,000

 - งบรายจายอื่น 25,000 117,600 50,000 126,000 318,600 318,600

 2. แผนงาน ปองกันปรามการทุจริตและการประพฤติฯ

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น  

34

สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัย  .วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย....

ผลผลิต

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2562) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562)

รวมทั้งสิ้น



หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัยสราง

องคความรู
รวม

1.โครงการพัฒนา

กําลังคนรองรับ

การพัฒนาเขตฯ

3โครงการ

..............

4.โครงการ

..................

5.โครงการ.

 

....................

รวมทั้งสิ้น

 3. แผนงาน รองรับการสูประชาคมอาเชียน

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน  

 - งบรายจายอื่น

 - งบบุคลากร 

 - งบดําเนินงาน

35

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัย  .วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย....

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2562) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
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Jin

1. ประมาณการรายรับ 120,660,848

 ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา 16,683,860 บาท

 - ยอดยกมาจากปปจจุบัน 5,345,095 บาท

 - คาดวามีรายรับในปตอไป 7,167,765 บาท   

 - คาดวามีรายรับในปตอไป (ป.ตรี) 4,171,000 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป 2563 (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ 103,976,988 บาท

งบบุคลากร 71,441,468 บาท

งบดําเนินงาน 8,641,000 บาท   

งบลงทุน 193,700

งบเงินอุดหนุน 12,489,000 บาท  

งบรายจายอื่น 450,000 บาท

งบโครงการตางๆ จาก สอศ. 10,955,520 บาท   

2. ประมาณการรายจาย 120,660,848

งบบุคลากร 80,887,628 บาท

 - เงินเดือน 54,331,431 บาท

 - คาจางประจํา 4,610,343 บาท  

 - คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,044,183 บาท  

 - คาครองชีพ 110,330 บาท  

 - คาตอบแทนรายเดือนขาราชการ 3,044,183 บาท

 - คาวิทยฐานะ 6,300,998 บาท

 - คาจางเจาหนาที่ธุรการ 4,550,160 บาท

 - คาจางครูพิเศษสอน 4,896,000 บาท

งบดําเนินงาน 23,495,000 บาท

 -  คาตอบแทน 12,710,000 บาท

 -  คาใชสอย 2,105,000 บาท

 -  คาวัสดุ 4,650,000 บาท

 -  คาสาธารณูปโภค 4,030,000 บาท

งบลงทุน 193,700 บาท

 -  ครุภัณฑ 193,700 บาท

 -  สิ่งกอสราง บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปตอไป)

สวนที่ 3 

วิทยาลัย  .....วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย...........

บาท  *ครุภัณฑจากรายไดสถาศึกษา
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Jin

งบเงินอุดหนุน 130,000 บาท

 -  สิ่งประดิษฐ 130,000 บาท

 -  อื่นๆ บาท

งบรายจายอื่น 13,504,520 บาท

 -  ฝกอมรมอาชีพระยะสั้น 530,000 บาท

 -  ตามนโยบาย สอศ. 10,295,520 บาท

 -  โครงการตางๆ ของวิทยาลัยฯ 2,679,000 บาท

งบสํารองจาย 2,450,000 บาท

 -  โครงการผลิตกําลังคนดาน ป.ตรี 1,500,000 บาท

200,000 บาท

250,000 บาท

 -  รายไดสถานศึกษา 500,000 บาท

 -  โครงการงบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน

 -  โครงการงบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาเรียน



หนวย : บาท

ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ไดรับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.

โครงการ

พิเศษ(ไมใช

เงิน สอศ./

สถานศึกษา

)

รวม

งบประมาณป 63  รวมทั้งสิ้น 1,720,000 78,362,468 4,171,000 84,253,468 11,209,000 1,730,000 10,955,520 23,894,520 12,512,860 120,660,848

 - งบบุคลากร 71,441,468 71,441,468 4,896,000 4,896,000 4,550,160 80,887,628

เงินเดือนขาราชการ 54,331,431 54,331,431 54,331,431

เงินคาครองชีพ 110,330 110,330 110,330

เงินวิทยฐานะ 6,300,998 6,300,998 6,300,998

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนรายเดือนขาราชการ 3,044,183 3,044,183 3,044,183

คาจางลูกจางประจํา 4,610,343 4,610,343 4,610,343

เงินอื่น ๆ  

คาจางครูพิเศษสอน  4,896,000 4,896,000 4,896,000

คาจางเจาหนาที่ธุรการ  4,550,160 4,550,160

คาตอบพนักงานราชการ 3,044,183 3,044,183 3,044,183
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สวนที่ 3 

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2563) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัย  เทคนิคหนองคาย

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ไดรับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.

โครงการ

พิเศษ(ไมใช

เงิน สอศ./

สถานศึกษา

)

รวม

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2563) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได

 -  งบดําเนินงาน 1,720,000 6,921,000 2,621,000 11,262,000 6,113,000 80,000 6,193,000 6,040,000 23,495,000

      - คาตอบแทน 1,320,000 2,800,000 1,960,000 6,080,000 4,000,000 4,000,000 2,630,000 12,710,000

คาเชาบาน(ขั้นต่ํา)  

เงินคาตอบแทนนอกเวลา 320,000 260,000 580,000 630,000 1,210,000

เงินคาสอนพิเศษ 1,000,000 2,800,000 1,600,000 5,400,000 4,000,000 4,000,000 2,000,000 11,400,000

คาเบี้ยประชุมกรรมการ 100,000 100,000 100,000

คาตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น  

คาตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต

      - คาใชสอย 400,000 145,000 545,000 160,000 160,000 1,400,000 2,105,000

คาเชาทรัพยสิน(ขั้นต่ํา)

คาเชารถยนต(ขั้นต่ํา)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 400,000 100,000 500,000 500,000 1,000,000

คาซอมรถยนตราชการ 100,000 100,000

คาซอมครุภัณฑ  150,000 150,000

คาซอมสิ่งกอสราง 150,000 150,000

คาจางเหมาบริการ 250,000 250,000

คาเงินสมทบประกันสังคม 45,000 45,000 160,000 160,000 250,000 455,000
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ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ไดรับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.

โครงการ

พิเศษ(ไมใช

เงิน สอศ./

สถานศึกษา

)

รวม

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2563) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได

          - คาวัสดุ 576,000 661,000 1,237,000 1,953,000 1,953,000 1,460,000 4,650,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 100,000 300,000 300,000 100,000 500,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000 300,000 100,000 400,000

วัสดุซอมแซมครุภัณฑ 250,000 250,000

วัสดุการศึกษา 576,000 561,000 1,137,000 653,000 653,000 400,000 2,190,000

วัสดุงานบานงานครัว  150,000 150,000

วัสดุเวฃภัณฑและยา 30,000 30,000

วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 200,000 200,000 50,000 250,000

วัสดุกอสราง/พัฒนาวิทยาลัยฯ 500,000 500,000 200,000 700,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 150,000 150,000

 - คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) 3,400,000 3,400,000 80,000 80,000 550,000 4,030,000

คาโทรศัพท/Internet และไปรษณีย 80,000 80,000 50,000 130,000

คาน้ําประปา 200,000 200,000 200,000 400,000

คาไฟฟา 3,200,000 3,200,000 300,000 3,500,000
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ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ไดรับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.

โครงการ

พิเศษ(ไมใช

เงิน สอศ./

สถานศึกษา

)

รวม

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2563) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได

 - งบลงทุน 193,700 193,700

  3.1 ครุภัณฑ

1. เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน (หลักสูตร,แผนฯ,ทวิฯ, 84,000 84,000

พัสด,ุสวัสดิฯ,กิจกรรม,แนะแนว)

2. เครื่องพิมพิ์อินคเจ็ท (ทวิฯ,วัดผล 4 เครื่อง,ทะเบียน, 45,000 45,000

พัสด,ุสวัสดิฯ,กิจกรรม,บริหารฯ)   

3. เครื่องพิมพิ์ Laser (ทะเบียน,บริหารฯ) 10,000 10,000

4. เครื่องสํารองไฟ (วัดผล 2 เครื่อง ,การเงิน) 6,000 6,000

5. ตูเก็บเอกสาร (สวัสดิฯ 2 ตู) 8,600 8,600

6. ชั้นเสียบเอกสาร (กิจกรรม 4 ตัว) 15,600 15,600

7. เกาอี้สํานักงาน (บริหารฯ 3 ตัว) 4,500 4,500

7. เครื่องสแกนความเร็วสูง (บริหารฯ) 20,000 20,000

  3.2 สิ่งกอสราง

 

-
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ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ไดรับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.

โครงการ

พิเศษ(ไมใช

เงิน สอศ./

สถานศึกษา

)

รวม

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2563) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได

 - งบเงินอุดหนุน 2,071,890 2,071,890 2,071,890

 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐใหมและหุนยนต 130,000 130,000 130,000

 - อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา

 - อุดหนุน อศ.กช.

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 45,000 45,000 45,000

 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - อุดหนุนจัดการศึกษาทวิศึกษา 448,450 448,450 448,450

 - อุดหนุนกิจกรรมองคการ อกท.  

 - อุดหนุนอุปกรณการเรียน 722,040 722,040 722,040

 - โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บฯ 129,600 129,600 129,600

 - โครงการจางครูฯ

 - โครงการเรงประสิทธิภาพฯ 379,200 379,200 379,200

 - โครงการสรางจิตสึกฯ 100,000 100,000 100,000

 - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน 117,600 117,600 117,600
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ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ไดรับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.

โครงการ

พิเศษ(ไมใช

เงิน สอศ./

สถานศึกษา

)

รวม

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2563) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได

 - งบรายจายอื่น 8,883,630 8,883,630 8,883,630

-โครงการอาชีวะตานยาเสพติด 22,200 22,200 22,200

-โครงการพัฒนาความรวมมืออาชีวะสูมาตรฐานสากล 224,000 224,000 224,000

-โครงการผลิตและพัฒนากําลังคน 17,700 17,700 17,700

-โครงการขยายและยกระดับ(ทวิภาคี) 134,000 134,000 134,000

-โครงการลดปญหาการออกกลางคันฯ 25,000 25,000 25,000

-โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ 170,000 170,000 170,000

-โครงการพัฒนาระดับการประกันฯ 20,000 20,000 20,000

-โครงการอาชีวะสรางผูประกอบการใหม 75,000 75,000 75,000

-โครงการยกระดับการอาชีวศึกษา 50,000 50,000 50,000

-โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 530,000 530,000 530,000

-โครงการ Fix it center 1,310,000 1,310,000 1,310,000

-โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย 126,000 126,000 126,000

-โครงการคาอุปกรณการเรียน 835,130 835,130 835,130

-โครงการคาหนังสือเรียน 3,631,000 3,631,000 3,631,000

-โครงการคาเครื่องแบบนักเรียน 1,713,600 1,713,600 1,713,600

-โครงการพัฒนาอาชีพตอยอดฯ 200,000 200,000 200,000
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ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ไดรับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.

โครงการ

พิเศษ(ไมใช

เงิน สอศ./

สถานศึกษา

)

รวม

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2563) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได

 - โครงการ 50,000 50,000 1,400,000 1,400,000 1,229,000 2,679,000

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

-โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝกงาน 5,000 5,000

-โครงการเทียบโอนประสบการณและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) 3,000 3,000

-โครงการนิเทศการสอน 3,000 3,000

-โครงการประชุมสัมนาสถานประกอบการ  5,000 5,000

-โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  5,000 5,000

-โครงการประชุมสัมนาและนําเสนอผลการฝกงานของนักเรียนนักศึกษา 3,000 3,000

-โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. ภาคฯ,ชาติ 300,000 300,000 300,000

-โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา 10,000 10,000

-โครงการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 20,000 20,000

-โครงการภาษาอังกฤษสูอาเซียน 20,000 20,000

-โครงการจัดสรางศูนยเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 20,000
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ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ไดรับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.

โครงการ

พิเศษ(ไมใช

เงิน สอศ./

สถานศึกษา

)

รวม

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2563) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได

2.  งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร    

-โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 400,000 400,000

-โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ 5,000 5,000

3.  งานพัฒนาอาคารสถานที่

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู วท.1 100,000 100,000 100,000

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู วท.2 100,000 100,000 100,000

 4. งานสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา

4.1. งานบริการงานทั่วไป

-โครงการประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณของสถานศึกษา 100,000 100,000

4.2.  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

-โครงการกิจกรรมดานวิชาการ 100,000 100,000 100,000

-โครงการจัดทําคูมือนักเรียนนักศึกษา 100,000 100,000

-โครงการจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาใหม 110,000 110,000

-โครงการแขงขันกีฬาระดับ อศจ. ภาคฯ,ชาติ  500,000 500,000 500,000

-โครงการกิจกรรมชมรม อ.ว.ท. 300,000 300,000 300,000

-โครงการกิจกรรมชมรม ป.ตรี 50,000 50,000 50,000
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ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

งบอุดหนุน

จัดการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ไดรับ

จัดสรรจาก

 สอศ.

4.

โครงการ

พิเศษ(ไมใช

เงิน สอศ./

สถานศึกษา

)

รวม

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2563) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได

4.3. งานแนะแนว

-โครงการแนะแนวสัญจร 50,000 50,000

-โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 10,000 10,000

-โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 10,000 10,000

  5. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและเอดส

   5.1. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและเอดส

-โครงการตรวจสุขภาพประจําปของนักเรียน นักศึกษา 300,000 300,000

-โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและเอดส 10,000 10,000

 6. งานวิจัยการศึกษา

-โครงการวิจัยพัฒาคุณภาพการศึกษา 20,000 20,000

-โครงการกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  15,000 15,000

-โครงการติดตามประเมินผล 5,000 5,000

 - สํารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย 

สอศ. กระทรวง พื้นที่ (สนง.

ผูอํานวยการ) 1,500,000 1,500,000 200,000 250,000 450,000 500,000 2,450,000

            

48



49

                     ระดับ

      สาขาวิชา

1 ชางยนต 142,000 95,000 120,000 357,000

2 ชางกลโรงงาน 85,000 78,000 72,000 235,000

3 ชางไฟฟากําลัง 79,000 74,000 123,000 276,000

4 ชางอิเล็กทรอนิกส 40,000 36,000 96,000 172,000

5 ชางเชื่อมโลหะ 40,000 40,000 80,000

6 ชางกอสราง 32,000 27,000 75,000 134,000

7 โยธา 19,000 13,000 32,000

8 เทคโนโลยีสารสนเทศ 20,000 18,000 75,000 113,000

9 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 27,000 23,000 50,000

10 สถาปตยกรรม 16,000 13,000 29,000

11 คอมพิวเตอรธุรกิจ 17,000 12,000 29,000

12 เมคคาทรอนิกส 16,000 9,000 25,000

13 การจัดการโลจิสติกส 0 28,000 28,000

14 เทคนิคพื้นฐาน 40,000 20,000 60,000

15 สามัญ-สัมพันธ 30,000 40,000 70,000

18 วัสดุฝกสํารอง 50,000 50,000 100,000

รวม 653,000 576,000 561,000 1,790,000

หมายเหตุ : นักศึกษา ป.ตรี รายหัวตอเทอม  = 1,500 บาท x จํานวนนักศึกษาที่เรียนอยูในวิทยาลัย

ยอดจัดสรรเงินซื้อวัสดุฝก  งวดที่  1 และ 2  ปงบประมาณ  2563 ตามรหัสงบประมาณ

ลําดับที่
ปวช. ปวส. จํานวนเงินที่จัดสรรป.ตรี
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                                                                                                           แผนปฎบิตัริาชการ  ประจาํปงบประมาณ  2563 

 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

 

1.  ช่ือโครงการ     โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝกงาน 
     ผูประสานงาน   นายเสกสรร  ไมเศรา 
     ตําแหนง    หัวหนางานทวิภาคี โทรศัพท    042-411776 
     โทรสาร  042412458  โทรศัพทเคล่ือนท่ี    089-5761904 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย การจัดการเรียนการสอนตาม  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   (ปวส.)   มีนโยบายจัดโครงการปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาท่ีจะออกฝกงาน 
ท้ังระดับ  ปวช. และระดับ  ปวส. เพื่อเปนแนวทางในการ ออกฝกประสบการณในสถานประกอบการ/หนวยงาน 
และปรับพฤติกรรมใหเหมาะสมกับการศึกษาวิชาชีพ   อีกท้ังชวยใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในการ ปฏิบัติงาน
จริง เพื่อใหเกิดความเขาใจในการออกฝกประสบการณจริงและฝกงาน ตลอดจนทราบถึงข้ันตองการ ปฏิบัติงานและ
เทคนิคการทํางาน สามารถเห็นวิธีการสรางผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ :   
 3.1  เพื่อเตรียมความพรอมและทําความเขาใจใหกับนักศึกษาท่ีจะออกฝกงานในสถานประกอบการ 
 3.2  เพื่อฝกนักศึกษาใหเปนผูมีระเบียบ วินัย ถูกตองตามกฎระเบียบท่ีสถานศึกษากําหนดไวและมีความมั่นใจ
ในการอยูรวมกันในสังคม 
 3.2   เพื่อรวมกันหาแนวทางการฝกประสบการณจริงและฝกงาน  
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1   นักศึกษาสามารถนําความรูความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับงาน 
     4.2   นักศึกษามีความมั่นใจในการฝกประสบการณวิชาชีพ 
     4.3   นักเรียน นักศึกษาท่ีเขาฝกประสบการณ  มีระเบียบวินัย  ในการปฎิบัติตนเมื่ออยูในสถานประกอบการ 
 
5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  นักศึกษาผานการฝกประสบการณ  เปนนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เปนท่ีตองการของสถานประกอบการ 
     5.2  นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานในสถานประกอบการไดเปนอยางดี  โดยไมปญหาหรือ
อุปสรรคในการทํางาน 
 

6.  กลุมเปาหมาย:  นักศึกษาระดับ ปวช.3  และ ปวส.2 
 

7.  พื้นท่ีดําเนินการ:  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
 8.1  นักเรียน นักศึกษามีความรูความเขาใจในการฝกงาน ตลอดจนมีวินัย ปฎิบัติตามระเบียบไดอยางเหมาะสม 
 8.2  นักเรียน นักศึกษามีความประพฤติและปฎิบัติตนเปนคนดีของศึกษาและสังคม 
 8.3  นักเรียน นักศึกษาสามารถนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการฝกงานและดํารงชีวิต
ไดมีความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว สามารถตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ให
อยูในระดับพอเพียง อยูบนพืน้ฐานความรูคูคุณธรรม 
 
9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ การจัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝกงานตลอดป

อยาง 
นอย 3 ครั้ง (ภาคเรียนท่ี 1,2 และ 
ภาคฤดูรอน 

เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียนนักศึกษาไดรับการปฐมนิเทศกอน
ฝกงาน มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบใน
การฝกงานในสถานประกอบการ 
2.  นักเรียนนักศึกษาสามารถประพฤติปฎิบัติตน  
เปนผูมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมีความ
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา มีคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถฝกงานในสถานประกอบการได 

 

   
เชิงเวลา (ภาคเรียนท่ี 1,2 และภาคฤดูรอน)  
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 5,000 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
อุดหนุน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
รายไดฯ 

1. เขียนเสนอโครงการ     -นักเรียน ปวช.3 จํานวน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - 5,000 
2. ขออนมุัติโครงการ     458 คน      
3. ดําเนินการตามโครงการ     -นักเรียน ปวส.2 จํานวน      
4. ติดตามและประเมินผล     489 คน      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน    5,000 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ    5,000 
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
 

1.  ช่ือโครงการ     เทียบโอนประสบการณและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  (VQ) 
     ผูประสานงาน   นายจรัญ  ทวยจันทร 
     ตําแหนง    หัวหนางานวัดผลและประเมินผล   โทรศัพท     089-4018011 
     โทรสาร  042412458                       โทรศัพทเคล่ือนท่ี    089-4018011 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ใหความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา   โดยการพัฒนาความรูความสามารถและทักษะทางดานวิชาชีพ/VQ 
ดวยวิธีการเทียบโอนประสบการณและมาตรฐานวิชาชีพ/VQ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการสรางเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผล   เพื่อใหการจัดการดานอาชีวศึกษาเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ  
 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ :   
 3.1  เพื่อยกระดับผูประกอบอาชีพใหไดคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
    3.2  เพื่อทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ)  ใหกับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาชางตางๆ 
    3.3  เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามนโยบายท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  
    3.4  เพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐานทางวิชาชีพ 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
4.1  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน  458  คน ผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
4.2  นักศึกษาช้ัน  ปวช.3 จํานวน ไมนอยกวา 5 คน ผาน การสอบเทียบระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน 

 
5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียนมีความรูความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
 
6.  กลุมเปาหมาย:    นักเรียน นักศึกษาท้ังระดับ  ปวช.3  และ ปวส.2 
 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :    นักเรียน นักศึกษาท้ังระดับ  ปวช.3  และปวส.2  ไดรับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
(VQ)  และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากเครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
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9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  ทดสอบคุณวุฒิวชิาชีพ (VQ)  ใหกับนักเรียน 

นักศึกษาแผนกวิชาชางตางๆ  ทุกแผนกวิชาชีพ 
2  ประเมินมาตรฐานวิชาชีพและสรางเครื่องวัดผล   
และประเมินผล  ตามหลักสูตร 

 

เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาตางๆ  ผานการ
ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ) 
2.  นักเรียน นักศึกษาท้ังระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

เชิงเวลา ก.พ.-มี.ค.  
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 3,000 บาท 
 
 
 



                                                                                                          
                                                                                                                      แผนปฎบิตัริาชการ  ประจาํปงบประมาณ  2563 

8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
เงินรายไดฯ 

1. สํารวจขอมูล     -นักเรียน ปวช.3 จํานวน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    3,000.-   
2. ขออนมุัติโครงการ     458  คน      
3. ดําเนินการตามโครงการงาน 
(จัดนิเทศ) 

    -นักเรียน ปวส.2 จํานวน
489 คน 

     

4. สรุปและรายงานผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน    3,000.- 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ    3,000.- 
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.   ช่ือโครงการ    โครงการนิเทศการสอน 

     ผูประสานงาน   นายจรัญ  ทวยจันทร 
     ตําแหนง    หัวหนางานวดัผลและประเมินผล    โทรศัพท    042-411776      
     โทรสาร  042412458                        โทรศัพทเคล่ือนท่ี    089-4018011 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  และบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน  มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรมีความรู  ความสามารถใชผลการนิเทศการสอนสามารถนําความรูท่ีไดรับ
ไปพัฒนาตนเองและพฒันางาน 

 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ :   
 3.1  เพื่อครูผูสอนมีความรู  ความสามารถในการนําเทคนิควิธีการสอนหลากหลายรูปแบบมาใชพัฒนากิจการ 
เรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

3.2  เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการสอนดวยการใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายประกอบการสอนของครูผูสอน 

3.3  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึนดวยเทคนิคการสอนเฉพาะท่ีสอดคลองกับเนื้อหา 

    3.4  เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกครูผูสอน มีความมั่นใจในการปฏิบัติการสอน 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  ครูผูสอนทุกทานไดรับการปรับปรุงและพัฒนาความรูในการจัดการเรียนการสอน  
     4.2  นักเรียนมีกระตือรือรนชอบสนุกในการเรียนดวยวิธีการสอนแบบใหม ๆ มากข้ึน 
     4.3  นักเรียนมองเห็นถึงความเอาใจใสของผูบริหารตอพฤติกรรมการสอนของครู      
     
5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 

5.1   ครูเกิดความตระหนักในความแตกตางของผูเรียนจากการสอนดวยวิธีการเดียวกัน 
     5.2  ครูผูสอนมีประสิทธิภาพดานวิชาการและพัฒนาผูเรียน 
     5.3  ครูผูสอนทุกทานมีความสัมพันธระหวางบุคคลในการทํางานรวมกันเกี่ยวกับการนิเทศการสอน  
 
6.  กลุมเปาหมาย:    ครูผูสอน  จํานวน   137  คน 
 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
     ครูผูสอนมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อบรรลุจุดประสงคการเรียนรูตามสมรรถนะของแตละรายวิชาสามารถ
นําเทคนิควิธีการสอนรูปแบบตางๆ  ไปใชพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  อันสงผลตอ
คุณภาพและนักเรียน  นักศึกษา  รับทราบปญหานํามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 

 
 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ นิเทศการสอนแกครูผูสอนทุกคน 

  
อยางนอย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 

เชิงคุณภาพ ครูผูสอนสามารถนําวิธีการสอนรูปแบบตางๆ  ไป
ใชพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ   

 

เชิงเวลา ภาคเรียนท่ี 1/ ภาคเรียนท่ี 2  
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 3,000 บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
เงินรายไดฯ 

1. วางแผนการดําเนินงาน     ครูทําหนาท่ีสอน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - 3,000.-   
2. ขออนมุัติโครงการ     จํานวน   137  คน      
3. ดําเนินการตามโครงการ           
4. สรุปและรายงานผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 3,000.- 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 3,000.- 
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.  ช่ือโครงการ    ประชุมสัมมนาสถานประกอบการ   

     ผูประสานงาน   นายเสกสรรค  ไมเศรา 
     ตําแหนง    หัวหนางานทวิภาคี โทรศัพท      042-411776 
     โทรสาร  042412458  โทรศัพทเคล่ือนท่ี    042-411776 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ไดใหความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน  สอดคลองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  นอกจากนั้นเพื่อใหชุมชน ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอนและเพื่อประชาสัมพันธกิจการตางๆ ท่ีสถานศึกษาไดดําเนินการและใหเกิดการยอมรับใน
สังคม 
 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ :   
  3.1  เพื่อดําเนินการ กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในระบบปกติและระบบทวิภาคี             
ในสถานประกอบการ 
  3.2  เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการฝกอาชีพและการฝกงาน 
  3.3  เพื่อสรางความเขาใจในการจัดการอาชีวศึกษาในระบบปกติและระบบทวิภาคี 
     3.4  เพื่อดําเนินการวัดและประเมินผลรวมกันในการฝกอาชีพและการฝกงาน 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  สถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา  มีความเขาใจในการจัดการอาชีวศึกษาในระบบปกติและระบบ
ทวิภาคีมากข้ึน 
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1   ผูเขารวมสัมมนาไดรับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาตางๆ ให สอดคลองและตรงตาม
ความตองการของสถานประกอบการ  
     5.2   ผูบริหารและผูแทนคณะตางๆ รับทราบสภาพและปญหาในการสงนักศึกษาฝกประสบการณในสถาน  
     5.3   มีความรวมมือท่ีดีระหวางสถานประกอบการและวิทยาลัย  
 

6.  กลุมเปาหมาย:    สถานประกอบการท่ีนักศึกษาเขาฝกประสบการณ  จํานวน  30   แหง   
 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
     ครูผูสอนมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อบรรลุจุดประสงคการเรียนรูตามสมรรถนะของแตละรายวิชาสามารถ
นําเทคนิควิธีการสอนรูปแบบตางๆ  ไปใชพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  อันสงผลตอ
คุณภาพและนักเรียน  นักศึกษา  รับทราบปญหานํามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 

 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ จัดประชุมสัมมนาอยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา   2 ครั้งตอป/การศึกษา 
เชิงคุณภาพ ครูผูสอน และสถานประกอบการสามารถนําวิธีการ

สอนรูปแบบตางๆ  ไปใชพฒันาการ 
เรียนการสอนใหมีคุณภาพ  

 

   
เชิงเวลา ภาคเรียนท่ี 1/ ภาคเรียนท่ี 2  
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 5,000  บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
เงินรายไดฯ 

1. วางแผนการดําเนินงาน     2 ครั้งตอป/การศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - 5,000   
2. ขออนมุัติโครงการ           
3. ดําเนินการตามโครงการ           
4. สรุปและรายงานผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 5,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 5,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.   ช่ือโครงการ    ประชุมสัมมนาและนําเสนอผลการฝกงานของนกัเรียนนักศึกษา   

     ผูประสานงาน   นายเสกสรรค  ไมเศรา 
     ตําแหนง    หัวหนางานทวิภาคี โทรศัพท   042-411776 
     โทรสาร  042412458  โทรศัพทเคล่ือนท่ี    042-411776 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  ดวยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)          
ไดกําหนดโครงสรางหมวดวิชาชีพสาขางานและการฝกงาน  ใหผูเรียนไดฝกปฎิบัติงานในสถานประกอบการหรือ
แหลงวิทยาการ  ไมตํ่ากวา 1 ภาคเรียน  ดังนั้น  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดตรงตาม
จุดมุงหมายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงไดจัดทําโครงการ
ประชุมสัมมนาและนําเสนอผลการฝกงานของนักเรียนนักศึกษา  ข้ึน  หลักจากท่ีผูเรียนเสร็จส้ินการฝกงาน/     
ฝกอาชีพแลว  โดยผูเรียนจะตองเผยแพรผลการฝกงาน โดยการบรรยายถึงสภาพของสถานประกอบการท่ีตนได
เขารับการฝกงาน/ฝกอาชีพ  ลักษณะการทํางาน วิธีและข้ันตอนการทํางาน  การใหความรูของผูควบคุม  
ประโยชนท่ีไดรับการปรับตัวและอื่นๆ  ท่ีผูเรียนไดรับประสบการณจากการฝกงาน/ฝกอาชีพ ในสถาน
ประกอบการอีกครั้ง  

 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ :   
 3.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณท่ีไดรับจากการฝกงาน/ฝกอาชีพ 
 3.2  เพื่อใหทราบถึงความตองการเพิ่มเติมของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ ความรู ทักษะและคุณลักษณะ 
ของนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝกงาน 
 3.2  เพื่อใหสถานประกอบการไดทราบถึงมุมมองของนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝกงาน/ฝกอาชีพ  รวมถึงความ 
ตองการท่ีมีตอสถานประกอบการ 
    3.3  เพื่อสรุปเปนขอมูลของสถานศึกษาในการพัฒนางาน ระบบการฝกงานของผูเรียนตอ 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียน นักศึกษาไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณท่ีไดรับจากการฝกงาน/ฝกอาชีพ 
      

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียน นักศึกษา สามารถนําปญหา  และอุปสรรค ท่ีไดจากการฝกประสบการณ  นําไปใชในการ
ประกอบอาชีพจริง 
 

6.  กลุมเปาหมาย:    นักเรียน นักศึกษาท้ังระดับ  ปวช.3  และ ปวส.2 
 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
     นักเรียน นักศึกษาไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณดานการทํางาน  สถานประกอบการได

ทราบทัศนคติและความตองการของนักเรียน นักศึกษาท่ีเขาฝกงาน/ฝกอาชีพ  ท่ีมีตอสถานประกอบการ  
วิทยาลัยไดทราบความตองการ เกี่ยวกับความรู  ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมในแตละสาขาวิชาชีพ  
ของนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝกงาน 

 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ จัดประชุมสัมมนานักศึกษาท่ีฝกงานเสร็จส้ิน  

ในแตละภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 

รวม 2 ครั้ง/ตอปการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 1.นักเรียน นักศึกษา สามารถนําความรู  ท่ีไดรับ
จากการฝกงานมาเผยแพร  แลกเปล่ียนในการ
สัมมนาระหวางกันในสถานศึกษา 
2. นักเรียนสามารถสรุปเปนองคความรูท่ีไดจาก
การฝกงาน 

 

เชิงเวลา ภาคเรียนท่ี 1/ ภาคเรียนท่ี 2  
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 3,000 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1. วางแผนการดําเนินงาน     -นักเรียน ปวช.3   - - - 3,000   
2. ขออนมุัติโครงการ     จํานวน  458 คน      
3. ดําเนินการตามโครงการ     -นักเรียน ปวส.2       
4. สรุปและรายงานผล     จํานวน  489  คน      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 3,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 3,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.   ช่ือโครงการ    พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   

     ผูประสานงาน   นายสุดสาคร  พาติกบุตร 
     ตําแหนง    หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร  โทรศัพท   042-411776 
     โทรสาร  042-412458  โทรศัพทเคล่ือนท่ี     
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีการจัดการเรียนการสอน  โดยเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)    
ดังนั้น  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดตรงตามจุดมุงหมายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงของยุคปจจุบัน  และสนองตอนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตลอดจนใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสานึกในความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข     
มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ :   
1.  เพื่อใหหลักสูตรสถานศึกษาสนองตอบตอการเปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ 

          2.  เพื่อใหสถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมและสอดคลองกับเปาหมายของวิทยาลัย  ทองถ่ิน  และสนอง
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     3. เพื่อใหสถานศึกษาไดจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 
     4. เพื่อใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริม และตอบสนองความตองการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 
     5. เพื่อสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
     6. เพื่อใหมีระบบนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ 
     7. เพื่อใหมีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรตามความถนัด ความสามารถ  และความเขาใจ 
      

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมและสอดคลองกับเปาหมายของวิทยาลัย  ทองถ่ิน  และสนองนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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6.  กลุมเปาหมาย:    นักเรียน นักศึกษาท้ังระดับ  ปวช.ปวส. และปริญญาตร ี
 

7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
     นักเรียน นักศึกษา  ไดเรียนรูหลักสูตรท่ีหลากหลาย  ตามความเขาใจ และความถนัด  อีกท้ังทัน

ตอเปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ   
 
9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 
รวม 2 ครั้ง/ตอปการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 1.นักเรียน นักศึกษา  ไดเรียนรูหลักสูตรท่ี
หลากหลาย  ตามความเขาใจ และความถนัด     
อีกท้ังทันตอเปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ   

 

เชิงเวลา ภาคเรียนท่ี 1/ ภาคเรียนท่ี 2  
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 5,000 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1. วางแผนการดําเนินงาน     -นักเรียน ปวช.,ปวส.และ   - - - 5,000   
2. ขออนมุัติโครงการ     ระดับปริญญาตร ี      
3. ดําเนินการตามโครงการ           
4. สรุปและรายงานผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 5,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 5,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
1.  ช่ือโครงการ    แขงขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. ภาค,ชาติ   
     ผูประสานงาน   นายมณเทียร  พลศรีลาภ 
     ตําแหนง    หัวหนางานกิจการนักเรียน นกัศึกษา    โทรศัพท    042-411776  
     โทรสาร  042-412458                            โทรศัพทเคล่ือนท่ี    082-24897007      
     E-mail   email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนนักศึกษา สงเสริมกิจกรรมซึ่งกรอบแนวทางพัฒนาการศึกษา  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดสงเสริมใหแตละสถานศึกษาจัดทําโครงการสงเสริมกีฬา - กรีฑา ระหวาง สถานศึกษา 
เพื่อสงเสริมสุขภาพ พลานามัยและนันทนาการของนักเรียนนักศึกษา 
 
 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ :   
 2.1   เพื่อจัดเตรียมนักกีฬาเขารวมแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึน แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563  
    2.2   เพื่อทําการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ  
    2.3   เพื่อพัฒนา สงเสริม ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ  
    2.4   เพื่อใหมีตัวแทนของวิทยาลัยในการแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียน นักศึกษามีความรูความสามารถ และทักษะวิชาชีพเกิดความมุงมั่นต้ังใจในการเรียน 
      

5.  ผลลัพธโครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพดีข้ึน 
     5.2  นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการประกอบอาชีพ 
 

6.  กลุมเปาหมาย:    นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทุกระดับช้ัน  จํานวน  2,938  คน 
 

7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
  8.1  ชวยเหลือนักเรียนไดท้ังในเชิงสรางเสริมภูมิคุมกัน การปองกันไมใหเกิดปญหา การ สงเสริมพัฒนาตาม
ศักยภาพ ตลอดจนแกไขปญหาเบ้ืองตนได  
    8.2  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความเขมแข็ง สามารถดูแลชวยเหลือนักเรียนในทุกกลุม ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ ไดตัวแทนของวิทยาลัยในการแขงขันในระดับ 

ท่ีสูงข้ึนตอไป 
 

 

เชิงคุณภาพ มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ และมีน้ําใจเปน
นักกีฬา 

 

เชิงเวลา  
 

 

เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพือ่อนุมัติ 300,000 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () เปาหมาย 

(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1  สํารวจวัสดุท่ีเกี่ยวของ       - - - 300,000   
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ           
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ดําเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
1  สํารวจวัสดุท่ีเกี่ยวของ           
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 300,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 300,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.   ช่ือโครงการ    มอบใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา 

     ผูประสานงาน   นายสวัสด์ิ  ยันตวิเศษ 
     ตําแหนง    หัวหนางานทะเบียน    โทรศัพท  042-411776      
     โทรสาร  042-412458        โทรศัพทเคล่ือนท่ี    087-6343470      
     E-mail   email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  เนื่องดวยวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ไดมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในทุกปการศึกษาวิทยาลัยฯ ผลิต
นักเรียน ใหจบการศึกษาตามภาคบังคับระดับ (ปวช.) และ ระดับ (ปวส.) วิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสําคัญของ
นักเรียน ท่ีจบการศึกษา เพื่อสราง ขวัญและกําลังใจ เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางครู และศิษยท่ีไดอบรม
ส่ังสอนมา  และชวยใหผูสําเร็จการศึกษามีความพรอมท่ีจะกาวสูการศึกษาตอ การทํางานและการดําเนินชีวิตใน
สังคม อีกท้ังเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  สอดคลองตามมาตรฐานอาชีวศึกษาผูเรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  และรอยละ
ของผูสําเร็จการศึกษา 
 
3.  วัตถุประสงคของโครงการ :   
  3.1 เพื่อเตรียมความพรอมแกผูสําเร็จการศึกษา ในการกาวสูการศึกษาตอ การทํางาน และการดําเนิน  
ชีวิตในสังคม  
     3.2 เพื่อเติมเต็ม และเสริมสรางภูมิคุมกันท่ีเขมแข็งแกผูสําเร็จการศึกษา สําหรับการเปนพลเมืองท่ีดี 
ของสังคม 
     3.3 เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จ  
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ช้ัน ปท่ี 3  เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา   458  คน 
และนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ช้ัน ปท่ี 2  เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา  489   คน 
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ัน ปท่ี 3 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  (ปวส.) ช้ัน ปท่ี 2  เปนผูสําเร็จการศึกษา ท่ีมีความพรอมในการกาวสู การศึกษาตอการทํางานและการ
ดําเนินชีวิตในสังคม 
 
6.  กลุมเปาหมาย:    นักเรียน นักศึกษาท้ังระดับ  ปวช.3  และ ปวส.2  จํานวน  947  คน 
 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
  8.1   นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูเพิ่มมากข้ึน  
    8.2   นักเรียนนักศึกษาสามารถทดสอบความสามารถทางวิชาชีพ  
    8.3   นักเรียนนักศึกษารูจักการทํางานรวมกัน 
 
 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  ปวช.3  และ ปวส.2  ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
ปวช.3 จํานวน   458 คน 
ปวส.2  จํานวน  489  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ระดับความภาคภูมิใจของนักเรียน 
ท่ีเขารวมกิจกรรม 

   
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 10,000 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
รายไดฯ 

1  ขออนุมัติโครงการ     ปวช.3 จํานวน  458 คน  - - - 10,000   
2.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ     ปวส.2 จํานวน  489  คน      
3.  ประชุมวางแผนรับผิดชอบ           
4.  ดําเนินการตามโครงการ           
5.  ประเมินผลหลังส้ินสุด
โครงการ 

          

           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 10,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 10,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.  ช่ือโครงการ    การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

     ผูประสานงาน   นางพรเพญ็  วังพิบูล          
     ตําแหนง    หัวหนางานประกนัคุณภาพฯ     โทรศัพท  042-411776 
     โทรสาร  042-412458                    โทรศัพทเคล่ือนท่ี     090-5208699 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ใหมีคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาสอดคลองตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 47  ใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง
ดําเนินอยางตอเนื่อง 

 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ :   
     3.1  เพื่อจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
     3.2  เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการประเมนิคุณภาพภายในและนอกสถานศึกษา 
     3.3  เพื่อดําเนินการระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
     3.4  เพื่อรายงานและเผยแพรผลการดําเนินงานตอผูท่ีเกี่ยวของ 
     3.5  เพื่อนําผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  ครู  บุคลากร  นักเรียน  ผูปกครองและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของมีความเขาใจ ใหความรวมมือการจัดกิจกรรม   
ผูเรียนมีความรูและทักษะ  ตามมาตรฐานการเรียนรู  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามเปาหมาย 
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  วิทยาลัย ฯ  มีการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจร  มีการพัฒนาบุคลากรครู  ผูเรียน  การจัดการ
เรียนรู  ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 

6.  กลุมเปาหมาย:    ครู  บุคลากร  นักเรียน  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  และผูปกครอง 
 

7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
     8.1  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สามารถเตรียมพรอมรองรับการประเมนิคุณภาพจากภายในและ 
ภายนอกได 
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9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ จัดทํารายงานประเมินตนเอง  (SAR)                  

ของสถานศึกษา 
 

เชิงคุณภาพ 1. ครูและบุคลากรสามารถจัดทํารายงานประเมิน
ตนเอง (SAR)  ประจําป 2563  ไดอยาง 
ถูกตองตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบงช้ี  โดยผล
รายงานประเมิน 

 

   
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 20,000  บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
รายไดฯ 

1  ขออนุมัติโครงการ     ครู  บุคลากร  นักเรียน   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   - - - 20,000   
2.  แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการ 

    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
และผูปกครอง 

     

3.  ประชุมวางแผนรับผิดชอบ           
4.  ดําเนินการตามโครงการ           
5.  ประเมินผลหลังส้ินสุด
โครงการ 

          

           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 20,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 20,000   

76 



แผนปฎบิตัริาชการ  ประจาํปงบประมาณ  2563 
 
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.   ช่ือโครงการ    ภาษาอังกฤษสูอาเซียน 

     ผูประสานงาน   นางปวีณา  สมบูรณเรศ   โทรศัพท     089-2418730 
     ตําแหนง    หัวหนางานบุคลากร 
     โทรสาร  042-412458    โทรศัพทเคล่ือนท่ี   089-2418730 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  ในยุคปจจุบันภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทมากข้ึนและมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มบทบาทเปนทวีคูณ
ในกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยในฐานะในสมาชิกไดใหความสําคัญและเตรียม
ความพรอมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงตางๆท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม คณะกรรมการผูจัดทํา
เล็งเห็นความสําคัญของการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและการฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักศึกษาใน
ฐานะเปนเยาวชนอาเซียน และควรไดศึกษา เรียนรูวัฒนธรรมตางๆของกลุมประเทศอาเซียน โดยใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาหลักในการส่ือสารจึงมีความประสงคท่ีจะพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา 
 
3.  วัตถุประสงคของโครงการ :   
     3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในฐานะสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
     3.2 เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมไทยและแลกเปล่ียนเรียนรูวฒันธรรมตางๆของกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
     3.3 เพื่อสรางเครือขายทางการศึกษากับกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1 ครู  นักเรียน นักศึกษาเกิดความต่ืนตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
     4.2 ครู  นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติท่ีดี และมีความกระตือรือรนในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  คณะครู นักเรียน  นักศึกษามีศักยภาพดานภาษาอังกฤษในทักษะดานตางๆ อาทิ ทักษะการฟง พูด อาน 
เขียนโครงสรางหลักไวยากรณรวมถึงการออกเสียงท่ีถูกตองและชัดเจน   
     5.2  ครู  นักเรียน นักศึกษา  มีความรู ทักษะ ความมั่นใจ และสามารถใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารใน
ชีวิตประจําวัน และในการทํางานได พรอมเขาสูสังคมอาเซียนไดอยางมั่นใจ 
 

6.  กลุมเปาหมาย:    นักศึกษา และคณะครูอาจารย  สังกัดสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย   
จํานวนท้ังหมด  80 คน 
 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
     8.1 นักเรียน นักศึกษาและครู อาจารย  ไดพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในฐานะ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
   8.2 นักเรียน นักศึกษาและครู อาจารย ไดเผยแพรวัฒนธรรมไทยและแลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรมตางๆ
ของกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   8.3 นักเรียน นักศึกษาและครู อาจารย มีความรู ทักษะ ความมั่นใจ และสามารถใชภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารในชีวิตประจําวัน และในการทํางานได พรอมเขาสูสังคมอาเซียนไดอยางมั่นใจ 
 
 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  นักเรียน นักศึกษา และคณะครูอาจารย  สังกัด

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย   
มีความรู ทักษะ ความมั่นใจ และสามารถใช
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน และใน
การทํางานได พรอมเขาสูสังคมอาเซียนไดอยางมั่นใจ 

80 คน 

เชิงคุณภาพ 1. ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สังกัดสํานักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย   
2. คณะครู อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ  สังกัด
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย  จํานวน   
20 คน  (จากสถานศึกษาท้ังหมด 12 แหง)  ท่ีเขา
รวมโครงการมีความรู ความสามารถและส่ือสารโดย
ใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

80 คน 

   
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 20,000 บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
รายไดฯ 

1. เขียนเสนอโครงการ     คณะครูอาจารย  80 คน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - 20,000   
2. ขออนมุัติโครงการ     ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา 

สังกัดสํานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดหนองคาย  80 คน 

     

3. ดําเนินตามโครงการ           
4. ติดตามและระเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 20,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 20,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.  ช่ือโครงการ    จัดสรางศูนยเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     ผูประสานงาน   นางสาวศิรวิรรณ  ประดิษฐดวง  โทรศัพท    082--8380509 
     ตําแหนง    หัวหนางานวิทยบริการ      
     โทรสาร  042-412458                    โทรศัพทเคล่ือนท่ี   082--8380509 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  การปลูกจิตสํานึก
ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม  ดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใชในการจัดการเรียนการสอนและการดํารงชีวิต เพื่อใหนักเรียน นักศึกษารูจักพอประมาณตนมีเหตุผลและ
สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมท้ังภายในและภายนอกได 
 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ :   
 3.1  เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร  สามารถนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  มาปรับใชในการดํารงชีวิต 
 3.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิททยาลัยมีแหลงเรียนรูและพื้นท่ีทํากิจกรรมรวมกัน 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียน นักศึกษา  รูจักใชทรัพยากรอยางคุมคา  และยั่งยืน  ภายใตแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และการพึ่งพาตนเองอยางยัง่ยืน 
     4.2  เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไดอยางถูกตอง 
 
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  ผูเรียน  มีความรูความเขาใจสามารถนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิต 
 
6.  กลุมเปาหมาย:    นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จํานวน  2,938   คน 
 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
     8.1  ไดศูนยเรียนรูท่ีไดมาตรฐาน  บริหารงานเปนระบบและมีรูปแบบชางอุตสาหกรรมผสมการเกษตร
ประณีตและสวนพฤษศาสตร 
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9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ จัดสรางศูนยเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบชางอุตสาหกรรม   
 

จํานวน  1  ศูนย 
 

เชิงคุณภาพ 1. มีศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบชาง 
อตุสาหกรรม  ผสมกับการเกษตรประณีตและสวน
พฤกษศาสตร มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

จํานวน  1  ศูนย 
 

   
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 20,000  บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนนิการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
รายไดฯ 

1  ขออนุมัติโครงการ     ศูนยเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - 20,000   
2.  แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการ 

    จํานวน  1  ศูนย 
 

     

3.  ประชุมวางแผนรับผิดชอบ           
4.  ดําเนินการตามโครงการ           
5.  ประเมินผลหลังส้ินสุด
โครงการ 

          

           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 20,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 20,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.  ช่ือโครงการ    พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 

     ผูประสานงาน   นางปวีณา  สมบูรณเรศ       โทรศัพท    042-411776 
     ตําแหนง    หัวหนางานบุคลากร 
     โทรสาร  042-412458       โทรศัพทเคล่ือนท่ี   089-2418730      
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
 การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  สอดคลองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ดานการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และไดดําเนินการจัดโครงการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร  มีวัตถุประสงคเพือ่ใหบุคลากรไดมีโอกาสไดศึกษาเรียนรูจากแหลงตางๆ  
จากการฝกอบรม  การทัศนศึกษาดูงาน  และการประชุมเชิงปฎิบัติการ  เพื่อสามารถนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน 

 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ :   
    3.1  เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษาใหทันตอความเปล่ียนแปลงทางสังคม 
ในปจจุบัน 
 3.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสทัศนศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาเชิงวิชาการ  สามารถนํา 
ความรูท่ีไดไปใชในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    3.3  เพื่อใหบุคลากรไดรับพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง และใหเห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพ  
ของตนเองมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1   ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษา อื่น หรือ
หนวยงานองคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาท้ังทางดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ     
     5.2  สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

6.  กลุมเปาหมาย:   ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัย  จํานวน  185  คน  
 

7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
     บุคลากรสามารถพัฒนาตนเอง  มาปรับใชในการดํารงชีวิต  ปรับตัวเองเขากับสภาพแวดลอมทางดาน
เศรษฐกิจ  สังคมท้ังภายในและภายนอกได  มีความรูและสามารถวางแผนปฎิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีได  สงผลให
การเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ 
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9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ สามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร   ปละ  1-2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ บุคลากรผูสอนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการ

พัฒนาตนเอง พฒันางานและพฒันาการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
 

 

   
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 400,000  บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
รายไดฯ 

1  วางแผนการดําเนินงาน     ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในวิทยาลัย   

 - - - 400,000   

2.  ขออนุมัติโครงการ     จํานวน  194  คน      
3.  ดําเนินการตามโครงการ           
4.  สรุปและประเมิน           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 400,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 400,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.  ช่ือโครงการ    พัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ 

     ผูประสานงาน   นางปวีณา  สมบูรณเรศ       โทรศัพท    042-411776 
     ตําแหนง    หัวหนางานบุคลากร 
     โทรสาร  042-412458                โทรศัพทเคล่ือนท่ี   089-2418730      
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
 จากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ใหมีการพัฒนาบุคลากรครู  เพื่อใหมีความรู
ความสามารถในการปฎิบัติงานและสามารถถายทอดออกสูสาธารณชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสอดคลองตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสไดศึกษาเรียนรูจากแหลงตางๆ  จากการ
ฝกอบรมและการประชุมเชิงปฎิบัติการ  เพื่อสามารถนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาตนเองและพฒันางาน 
 
3. วัตถุประสงคของโครงการ :   
     3.1   เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษา  ใหไดวิทยฐานะสูงข้ึน 
     3.2  เพื่อสงเสริมสนับสนุนในการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาปรับใชในการดํารงชีวิตรูจัก
พอประมาณ มีเหตุผลและสามารถปรับตัวเองเขากับสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคมท้ังภายในและ
ภายนอกไดเพื่อสรางแรงจูงใจใหขาราชการครูพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในอาชีพและความมั่นคง 
ในการดําเนินชีวิต 
     3.3  เพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการจัดทําผลงานทาง
วิชาการใหไดมาตรฐานและถูกตองตามหลักวิชาการ 
      

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการพัฒนาความรูทางวิชาการ  มีความกาวหนาในวิชาชีพ
และมีขวัญ กําลังใจในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  มีความรู  ทักษะ  เจตคติท่ีดี   สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
     5.2  ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  สามารถเขียนผลงานทางวิชาการไดมาตรฐานและถูกตองตามหลัก
วิชาการ นําไปสูการพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน สูการเล่ือนวิทยฐานะสูงข้ึน อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอทางราชการอยางสูงสุด  และมีความกาวหนาทางวิชาชีพ 
 

6.  กลุมเปาหมาย:    ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จํานวน  185  คน 
 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
     บุคลากรสามารถพัฒนาตนเอง  และพัฒนางาน  สามารถนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใชในการดํารงชีวิต  รูจักพอประมาณ  มีเหตุผลและสามารถปรับตัวเองเขากับสภาพแวดลอมทางดาน
เศรษฐกิจ  สังคมท้ังภายในและภายนอกได  มีความรูและสามารถวางแผนปฏิบัติตนเปนผูมีคุณภาพ  มีความท่ีดีได  
สงผลใหการเรียนกรสอนใหมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ 
 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการ   

 
จํานวน  185  คน 

เชิงคุณภาพ บุคลากรผูสอนสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการ
พัฒนาตนเอง  พัฒนางานและพฒันาการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ 
 

 

   
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 5,000  บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
รายไดฯ 

1  วางแผนการดําเนินงาน     บุคลากรเขารับการ  จํานวน  194  คน - - - 5,000   
2.  ขออนุมัติโครงการ     อบรมสัมมนาทางวิชาการ        
3.  ดําเนินการตามโครงการ           
4.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 5,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 5,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.  ช่ือโครงการ    พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการเรียนรู วท.1 

     ผูประสานงาน   นายสมชัย  นวนศรี       โทรศัพท     042-411776 
     ตําแหนง    หัวหนาศูนยอินเตอรเน็ต   วท.2 
     โทรสาร  042-412458           โทรศัพทเคล่ือนท่ี   089-6200525 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
  

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   โลกแหงยุคปจจุบัน เปนยุคโลกาภิวัฒนท่ีมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว จึงจําเปนท่ีแตละองคกรตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหทันตอความ เปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา   ซึ่งหนวยงานทางการศึกษาหรือ สถานศึกษาในยุคปจจุบันเปนหนวยงานท่ีมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในการรับผิดชอบในภารกิจ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมีคุณลักษณะเปนไปตามท่ีสังคม
ตองการดังกลาว ฉะนั้นการบริหารจัดการระบบ ขอมูล และสารสนเทศมีความสําคัญในการตัดสินใจดําเนินการ
ตางๆ โดยเฉพาะการวางแผนการศึกษาและกําหนดนโยบายทางการศึกษา ตองมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพ มีความละเอียดครบถวน ถูกตองตรง ตามความตองการ ทันสมัย และทันตอเวลา จะชวยใหการวาง
แผนการบริหารจัดการและการตัดสินใจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  
   จากความสําคัญดังกลาว ระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญและ 
จําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนานโยบาย วางแผนและพัฒนาการศึกษา เพราะกระบวนการตัดสินใจในการบริหาร 
ยอมมีระบบสารสนเทศเปนหัวใจสําคัญในทุกข้ันตอน การพัฒนาการศึกษาของ องคกรจะประสบความสําเร็จ มาก
นอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับระบบสารสนเทศท่ีดีเปนประการสําคัญ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท่ีจะ นํามาใช
ในการพัฒนานโยบาย การวางแผนและการพัฒนาการศึกษาจึงจําเปนตองมีความถูกตอง เช่ือถือได ทันสมัย  
ตรงตามความตองการและทันตอเวลา  ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เล็งเห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู วท.1  ข้ึน 

 
3. วัตถุประสงคของโครงการ :   

3.1 เพื่อพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู วท.1  ใหมีระบบและมีประสิทธิภาพ  และทันตอความ 
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา  

3.2 เพื่อพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู วท.1  ใหมีคุณภาพ มีความละเอียดครบถวน  
ถูกตองตรง ตามความตองการ ทันสมัย 
    3.3 เพื่อพัฒนาเครือขายการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระดับสถานศึกษา 

3.4 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ      
การบริหารและการจัดการเรียนรูไดตามศักยภาพ  

 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  ครู นักเรียน นักศึกษา พัฒนาความรูทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการแสวงหา
ความรูแกครู ผูเรียน บุคลากรทางการศึกษา  
     4.2  ครู นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสในการเขาถึงเครือขายแหลงเรียนรู 
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5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  วิทยาลัยฯ มีชองทางในการติดตอ ส่ือสาร และประชาสัมพันธผานระบบอินเทอรเน็ตไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว  
 

6.  กลุมเปาหมาย:    ครู นักเรียน นักศึกษา  จํานวน  2,938  คน 
 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แหงท่ี 1 
 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
   8.1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีการติดตอ ส่ือสาร และประชาสัมพันธผานระบบอินเทอรเน็ตไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว  
   8.2  นักเรียน นักศึกษา  ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามีความพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดี 
ตอการใช  ICT เพื่อการบริหารและการ เรียนรู 
 
 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ เพื่อพัฒนาความรูทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ในการแสวงหาความรูแกครู  
นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาใน 
วท.1 และ วท.2   

นักเรียน นักศึกษา  จํานวน 2,938 คน
ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน วท.1
และ วท.2   จํานวน  185   คน 
 

เชิงคุณภาพ มีความรูทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีมีคุณภาพ มีความละเอียดครบถวน ถูกตอง
ตรง ตามความตองการ ทันสมัย 

 

เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 100,000 บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () เปาหมาย 

(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1   สํารวจวัสดุท่ีเกี่ยวของ     นักเรียน นักศึกษา   วิทยาลัยเทคนิค - - - 100,000   
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     จํานวน 2,938 คน หนองคาย แหงท่ี 1     
3.  พัสดุจัดซื้อ     ครู และบุคลากรทางการ       
4.  ดําเนินการ     ศึกษาใน วท.1 และ วท.2 

จํานวน  194  คน 
     

5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 100,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 100,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ช่ือโครงการ    การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู วท.2 
     ผูประสานงาน   นายสุเมธ  ภาคีนุยะ       โทรศัพท   042-411776 
     ตําแหนง    หัวหนาศูนยอินเตอรเน็ต  วท.2 
     โทรสาร  042-412458            โทรศัพทเคล่ือนท่ี  085-0146165 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   โลกแหงยุคปจจุบัน เปนยุคโลกาภิวัฒนท่ีมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว จึงจําเปนท่ีแตละองคกรตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหทันตอความ เปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา   ซึ่งหนวยงานทางการศึกษาหรือ สถานศึกษาในยุคปจจุบันเปนหนวยงานท่ีมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในการรับผิดชอบในภารกิจ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมีคุณลักษณะเปนไปตามท่ีสังคม
ตองการดังกลาว ฉะนั้นการบริหารจัดการระบบ ขอมูล และสารสนเทศมีความสําคัญในการตัดสินใจดําเนินการ
ตางๆ โดยเฉพาะการวางแผนการศึกษาและกําหนดนโยบายทางการศึกษา ตองมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพ มีความละเอียดครบถวน ถูกตองตรง ตามความตองการ ทันสมัย และทันตอเวลา จะชวยใหการวาง
แผนการบริหารจัดการและการตัดสินใจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  
   จากความสําคัญดังกลาว ระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญและ 
จําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนานโยบาย วางแผนและพัฒนาการศึกษา เพราะกระบวนการตัดสินใจในการบริหาร 
ยอมมีระบบสารสนเทศเปนหัวใจสําคัญในทุกข้ันตอน การพัฒนาการศึกษาของ องคกรจะประสบความสําเร็จ มาก
นอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับระบบสารสนเทศท่ีดีเปนประการสําคัญ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท่ีจะ นํามาใช
ในการพัฒนานโยบาย การวางแผนและการพัฒนาการศึกษาจึงจําเปนตองมีความถูกตอง เช่ือถือได ทันสมัย  
ตรงตามความตองการและทันตอเวลา  ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เล็งเห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู วท.2  ข้ึน 

 
3. วัตถุประสงคของโครงการ :   

3.1 เพื่อพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู วท.2  ใหมีระบบและมีประสิทธิภาพ  และทันตอความ 
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา  

3.2 เพื่อพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู วท.2  ใหมีคุณภาพ มีความละเอียดครบถวน  
ถูกตองตรง ตามความตองการ ทันสมัย 
    3.3 เพื่อพัฒนาเครือขายการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระดับสถานศึกษา 

3.4 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ การ 
บริหารและการจัดการเรียนรูไดตามศักยภาพ  

3.5 เพื่อพัฒนาความรูทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการแสวงหาความรูแกครู ผูเรียน  
บุคลากรทางการศึกษา  
    3.6 เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงเครือขายแหลงเรียนรูแกครู  ผูเรียน  บุคลากรทางการศึกษา 
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4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  ครู นักเรียน นักศึกษา พัฒนาความรูทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการแสวงหา
ความรูแกครู ผูเรียน บุคลากรทางการศึกษา  
     4.2  ครู นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสในการเขาถึงเครือขายแหลงเรียนรู 
 
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  วิทยาลัยฯ มีชองทางในการติดตอ ส่ือสาร และประชาสัมพันธผานระบบอินเทอรเน็ตไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 

 

6.  กลุมเปาหมาย:   ครู นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยแหงท่ี 1 ,2  จํานวน   2,938  คน 
 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  แหงท่ี 2 
 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
     8.1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีการติดตอ ส่ือสาร และประชาสัมพันธผานระบบอินเทอรเน็ตไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว  
   8.2 นักเรียน นักศึกษา  ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามีความพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดี 
ตอการใช  ICT เพื่อการบริหารและการ เรียนรู 
 
 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ เพื่อพัฒนาความรูทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ในการแสวงหาความรูแก 
นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ใน  วท.1 และ  วท.2   
 

นักเรียน นักศึกษา  จํานวน 2,938  
คนครู และบุคลากรทางการศึกษาใน 
วท.1และ วท.2   จํานวน  185  คน 
 

เชิงคุณภาพ ครู  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา
ใน วท.1 และ วท.2  มีความรูทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีคุณภาพ    มีความ
ละเอียดครบถวน ถูกตองตรง ตามความตองการ 
ทันสมัย 

 

เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 100,000 บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () เปาหมาย 

(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1   สํารวจวัสดุท่ีเกี่ยวของ     ครู จํานวน   194  คน วิทยาลัยเทคนิค - - - 100,000   
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน  นักศึกษา  หนองคายแหงท่ี 1, 2     
3.  พัสดุจัดซื้อ     จํานวน  2,938  คน      
4.  ดําเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 100,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 100,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ช่ือโครงการ    ประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณของสถานศึกษา 
     ผูประสานงาน   นายจิระพจน  ประพิน    โทรศัพท    042-411776 
     ตําแหนง    หัวหนางานประชาสัมพันธ 
     โทรสาร  042-412458           โทรศัพทเคล่ือนท่ี   087-9488617 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
งานประชาสัมพันธ  เปนงานท่ีมีความสําคัญ ตอทุกหนวยงาน เพราะสามารถสรางภาพลักษณ              

ท่ีดีใหกับหนวยงานได  ดังนั้นงานประชาสัมพันธของวิทยาลัยฯ   จึงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทําส่ือ 
ประชาสัมพันธเพื่อเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่ง  ท่ีชวยสรางความรูใหกับกลุมบุคคลภายในและภายนอก ไดรับ
ทราบขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ อยางถูกตอง   กอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอสถานศึกษาและมีผลตอการ 
จูงใจใหผูเรียนมาเรียนในสายวิชาชีพเพิ่มมากข้ึน   การประชาสัมพันธ เปนส่ิงสําคัญในการเผยแพรกิจกรรมงาน
ภายในวิทยาลัย  ไปยังกลุมเปาหมาย และยังเปนการสรางสรรคใหเกิดความรูความเขาใจแกประชาชน เปนงาน
สงเสริมความเขาใจอันดี และสรางสัมพันธภาพระหวางวิทยาลัย  องคกรภายนอก  และประชาชนท่ัวไปไดรับ
ขาวสารมีความรูสึกท่ีดีตอหนวยงานองคกรดวย ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จึงไดจัดทําโครงการ
ประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณของสถานศึกษา ประจํางบประมาณ  2562  ข้ึน 
 
3. วัตถุประสงคของโครงการ :   
     3.1 เพื่อประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ผานชองทางส่ือสารมวลชนๆ  ในแขนงตางๆ   
     3.2 เพื่อประชาสัมพันธมูลขาวสาร ภายในวิทยาลัยเผยแพรไปสูสาธารณชน   ใหไดรับรูขาวสาร 
ตางๆ อยางถูกตองและชัดเจน 
     3.3   เพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับครูและนักเรียน นักศึกษา เพื่อเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร   
ไปสูองคกรภายนอก  และบุคคลท่ัวไป  
     3 4. เพื่อจูงใจใหผูเรียนในสายวิชาชีพเพิ่มมากข้ึน 

 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1   มีการนําเสนอผลงานของนักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ เผยแพรในรูปแบบส่ือประชาสัมพันธ  
     4.2   วิทยาลัยฯ เปนท่ีรูจักของบุคคลท่ัวไปและสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ และเอกชน 
     4.3   เสริมสรางความเขาใจและทัศนคติท่ีดีตอสังคมในวงกวาง 
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1   กลุมบุคคลภายในและภายนอกไดรับทราบขาวสารความเคล่ือนไหวและกิจกรรมตางๆ ของ วิทยาลัยฯ 
อยางตอเนื่องและถูกตอง 
     5.2  ชุมชนและโรงเรียนเกิดความเขาใจอันดีตอกัน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และ
รวมมือชวยเหลือวิทยาลัยฯ เพิ่มมากข้ึน 

95 



116 
แผนปฎบิตัริาชการ  ประจาํปงบประมาณ  2563 

 
 
 

6.  กลุมเปาหมาย:  ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จํานวน  2,938   คน   
 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
  8.1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีการติดตอ ส่ือสาร และประชาสัมพันธผานระบบอินเทอรเน็ตไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว  
    8.2 นักเรียน นักศึกษา  ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามีความพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดี 
ตอการใช  ICT เพื่อการบริหารและการ เรียนรู 
 
 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ ปายประชาสัมพันธ    

แผนพับ ประชาสัมพันธ   
 

-  25   ปาย 
-  400  ชุด 

เชิงคุณภาพ 1. กลุมบุคคลภายใน และภายนอก ไดรับทราบ
ขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ ตอเนื่อง 
และถูกตอง  
2.  เผยแพรกิจกรรมการเรียน การสอนไปสูชุมชน  
 

 

เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 100,000 บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
รายไดฯ 

1  สํารวจวัสดุท่ีเกี่ยวของ     ครู นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - 100,000   
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย      
3.  พัสดุจัดซื้อ     จํานวน  2,938 คน        
4.  ดําเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 100,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 100,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
1.  ช่ือโครงการ    กิจกรรมดานวิชาการ 
     ผูประสานงาน   นายรีระวฒัน  เสาวภาคยไพบูลย    โทรศัพท    042-411776 

     ตําแหนง    หัวหนางานแนะแนวฯ 
     โทรสาร  042-412458                        โทรศัพทเคล่ือนท่ี   089-8612818 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  เปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคม ชุมชน ให
เปนสังคม ชุมชนแหงการเรียนรู โดยการใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหตรงตามความตองการ
ของผูเรียน โดยการศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน ด้ังนัน้สถานศึกษาจึงแสวงหาการมีสวนรวมมือกันระหวางบาน องคกรตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อ
พัฒนาวิถีการเรียนรูของผูเรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเปนส่ือในการแลกเปล่ียนเรียนรู
และประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรตางๆอยางท่ัวถึง ปจจุบันในองคกรการเรียน 
รูมีการแขงขันสูงดังนัน้ในฐานะเปนหนวยงานดานบริการจึงตองสงเสริมและพัฒนางานใหมีกระบวนการ
ติดตอส่ือสารสัมพันธกันท้ังภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดภาพพจนท่ีดีตอสถานศึกษา  ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย  มองเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมดานวิชาการ  เพื่อใหผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา ไดเขา
มารวมงาน  กิจกรรมตางๆ  ท่ีวิทยาลัยฯ จัดข้ึนเพื่อเปนส่ือกลางใหสถานศึกษาและผูปกครองมีโอกาสรวม
ปรึกษาหารือในเรื่องการเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
3. วัตถุประสงคของโครงการ :   

3.1  เพื่อเปนการประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรอื่นๆ อยางเหมาะสมและ 
ท่ัวถึงในการพัฒนาการศึกษา 
    3.2  เพื่อใหมีการประชาสัมพันธงานการศึกษาอยางท่ัวถึง  

3.3. เพื่อสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบัน 
สังคมอื่นท่ีจัด 
    3. 4. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียน นักศึกษาไดแสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะดานวิชาชีพ 
     4.2  นักเรียน นักศึกษา  ไดแสดงความสามารถท่ีเปนเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพดานดนตรี - 
นาฏศิลป  กีฬา  ศิลปะการแสดง  และส่ิงประดิษฐ   ระดับอาชีวศึกษา  ระดับภาค  ระดับประเทศ  และเผยแพร
ผลงานในตางประเทศ  
     4.3  นักเรียน นักศึกษา  ไดแลกเปล่ียนเรียนรู และนําเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหปรากฏแกสาธารณชน 
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5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1   นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาดานวิชาการอยางเต็มศักยภาพ 
     5.2.  นักเรียน นักศึกษา  มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณในการเรียนรูท่ีกวางข้ึน 
     5.3   นักเรียน  บุคลากรครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีผลงานทางการศึกษา ปรากฏ 
เปนท่ีนาช่ืนชมแกสาธารณชนแกชาวไทยและชาวตางชาติ 
 

6.  กลุมเปาหมาย:    ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จํานวน  2,938   คน   
 

7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
      นักเรียน นักศึกษาและครูผูสอนสามารถสรางและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม
และหุนยนตนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  สงผลใหการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษาสามารถนํานวัตกรรม  โครงงาน  และ

โครงสรางส่ิงประดิษฐ  งานมาแสดงผลงาน 
 

จํานวนอยางนอย  50  ช้ิน 

เชิงคุณภาพ สามารถแสดงนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหมและ
หุนยนตได 
 

 

เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 100,000 บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () เปาหมาย 

(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1  สํารวจวัสดุท่ีเกี่ยวของ     โครงงาน  และจํานวน  - - - 100,000   
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     อยางนอย  50  ช้ิน      
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ดําเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 100,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 100,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
1.  ช่ือโครงการ    จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา 
     ผูประสานงาน   นายจิระพจน  ประพิน    โทรศัพท    042-411776 
     ตําแหนง    หัวหนางานประชาสัมพันธ 
     โทรสาร  042-412458           โทรศัพทเคล่ือนท่ี   087-9488617 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
 ดวยนักเรียน นักศึกษาเขาใหมในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ยังไมไดรับทราบขอมูล รายละเอียดตางๆ 

เกี่ยวกับการศึกษาตอในสายอาชีพของวิทยาลัยฯ ดังนั้น  งานประชาสัมพันธ จึงไดจัดทําเอกสารประกอบการเรียน

ของนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนแตละสาขาวิชา  การวัดผลประเมินผล  ระเบียบวินัย  กิจกรรมและสวัสดิการตางๆ     

ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับนักเรียน นักศึกษาไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง  
 

3. วัตถุประสงคของโครงการ :   
3.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาใหมไดทราบขอมูลตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอตนเอง 
3.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาใหมไดปฏิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและตาม 

ระเบียบของวิทยาลัยฯ  
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
      4.1  นักเรียน นักศึกษาใหมไดทราบขอมูลและปฏิบัติตนอยางถูกตอง 
 
5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
      5.1. นักเรียน นักศึกษาใหมท่ีมีตอคูมือนักเรียน  นักศึกษา ประจําปการศึกษา   2563 
      

6.  กลุมเปาหมาย:   นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1  และ ปวส.1 จํานวน  1,200  คน  

 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
   นักเรียน นักศึกษาใหมไดทราบขอมูลและปฏิบัติตนอยางถูกตองตามระเบียบของทางวิทยาลัย และ

สามารถตรวจสอบแผนการเรียนของตนเองได 
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9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ และมีน้ําใจเปนนักกีฬา   
เชิงคุณภาพ ไดตัวแทนของวิทยาลัยในการแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป  
   
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 100,000  บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1  สํารวจวัสดุท่ีเกี่ยวของ       - - - 100,000   
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ           
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ดําเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 100,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 100,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
1.  ช่ือโครงการ    จัดทําบัตรนักเรียน นักศึกษา  สําหรับนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา  2563 

     ผูประสานงาน   นายสวัสด์ิ  ยันตวิเศษ 
     ตําแหนง    หัวหนางานทะเบียน    โทรศัพท  042-411776      
     โทรสาร  042-412458        โทรศัพทเคล่ือนท่ี    087-6343470      
     E-mail   email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  ยุคปจจุบันเปนยุคของการบริหารงานดวยระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ   เพื่อใหทันเวลา     
ทันเหตุการณ สามารถนําขอมูลมาตัดสินใจแกไขปญหาไดทันทวงที วิทยาลัยเทคนิคหนองคายเปนวิทยาลัยท่ีมี
ขนาดใหญ มีนักเรียน นักศึกษาเปนจํานวนมาก ทําใหตองมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปน  
ท่ีนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหนองคายจะตองมีบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อเปนหลักฐานในดาน
งานบริการของวิทยาลัยใหเกิดความสะดวก มีความคลองตัว รวดเร็วข้ึน ท้ังนี้วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จึงไดทํา
ความรวมมือ (MOU) ทําบัตรนักศึกษากับธนาคารกสิกรไทย  
      
3. วัตถุประสงคของโครงการ :   

3.1 เพื่อใหนักเรียน  นักศึกษา  ใชเปนหลักฐานแสดงการเปนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
3.2 เพื่อเปนหลักฐานในการติดตอกับทางวิทยาลัย 
3.3 เพื่อนําไปใชประโยชนในดานอื่น ๆ  

 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
      4.1  ใหนักเรียน  นักศึกษา  มีหลักฐานแสดงการเปนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
      5.1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีบัตรประจําตัวเพื่อแสดงถึงความเปนนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

6.  กลุมเปาหมาย:   นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 และนักศึกษาระดับช้ัน  ปวส.1 ประจําปการศึกษา 2563  มีบัตร

ประจําตัวนักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,200 คน 
 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ:    
 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
      นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีบัตรประจําตัวเพื่อแสดงถึงความเปนนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคายครบทุกคน 
 
 
 

104 



116 
แผนปฎบิตัริาชการ  ประจาํปงบประมาณ  2563 

 
 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ และมีน้ําใจเปนนักกีฬา   
เชิงคุณภาพ ไดตัวแทนของวิทยาลัยในการแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป  
   
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 110,000  บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1  สํารวจวัสดุท่ีเกี่ยวของ       - - - 110,000   
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ           
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ดําเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 110,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 110,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
1.  ช่ือโครงการ    แขงขันกีฬาระดับ อศจ. ระดับภาค, และระดับชาติ 
     ผูประสานงาน   นายมณเทียร  พลศรีลาภ 
     ตําแหนง    หัวหนางานกิจการนักเรียน นกัศึกษา    โทรศัพท    042-411776  
     โทรสาร  042-412458                            โทรศัพทเคล่ือนท่ี    082-24897007      
     E-mail   email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนนักศึกษา สงเสริมกิจกรรมซึ่งกรอบแนวทางพัฒนาการศึกษา  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดสงเสริมใหแตละสถานศึกษาจัดทําโครงการสงเสริมกีฬา - กรีฑา ระหวาง สถานศึกษา 
เพื่อสงเสริมสุขภาพ พลานามัยและนันทนาการของนักเรียนนักศึกษา 
 
3. วัตถุประสงคของโครงการ :   
 3.1  เพื่อจัดเตรียมนักกีฬาเขารวมแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึน แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563  
    3.2  เพื่อทําการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ  
    3.3  เพื่อพัฒนา สงเสริม ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ  
    3.4  เพื่อใหมีตัวแทนของวิทยาลัยในการแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 
    3.5  เพื่อสงเสริมเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีวศึกษาประเภทตางๆ ท่ีผานการคัดเลือกระดับชาติเขาเปนตัวแทนทีม
ชาติไทย 
    3.6  เพื่อเปนการพัฒนาการแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ใหเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวาง 
    3.7. เพื่อยกระดับกีฬาอาชีวะเกมสใหเปนกีฬาระดับสากล 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  คณะครูอาจารยและนักเรียนนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ มีความสามัคคีความเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกัน 
     4.3  เพื่อสงเสริมการสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาทุกคนออกกําลังกาย โดยการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพอยาง
จริงจัง 
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1. เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนนักศึกษาไดตระหนักถึงประโยชนของการแขงขันกีฬา 
     5.2  เพื่อเปนโอกาสใหนักกีฬาอาชีวศึกษาท่ัวประเทศไดมีทักษะของการเลนกีฬาแบบมืออาชีพ 
 

6.  กลุมเปาหมาย:   คณะครูอาจารยและนักเรียนนักศึกษา  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ท่ีเขารวมแขงขันกีฬาระดับอาชีวศึกษา  ระดับภาค และระดับประเทศ 
 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
      นักเรียน นักศึกษาและครูผูสอนสามารถสรางและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม
และหุนยนตนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  สงผลใหการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ และมีน้ําใจเปนนักกีฬา   
เชิงคุณภาพ ไดตัวแทนของวิทยาลัยในการแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป  
   
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 500,000  บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1  สํารวจวัสดุท่ีเกี่ยวของ       - - - 500,000   
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ           
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ดําเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 500,000 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 500,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ช่ือโครงการ    กิจกรรมชมรมองคการชางเทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทย 

     ผูประสานงาน   นายมณเทียร  พลศรีลาภ 
     ตําแหนง    หัวหนางานกิจการนักเรียน นกัศึกษา    โทรศัพท    042-411776  
     โทรสาร  042-412458                            โทรศัพทเคล่ือนท่ี    082-24897007      
     E-mail   email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
  

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางตอเนื่องตลอดหลักสูตร โดยการจัด
กิจกรรมชมรมองคการชางเทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทย เพื่อใหนักเรียนนักศึกษารูจักพอประมาณ  มีเหตุผล
และสามารถปรับตัวเองเขากับสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ  สังคมท้ังภายในและภายนอกได มีความรูและ
สามารถวางแผนปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม มีความตระหนักตอหนาท่ี มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน  และ
ความเพียร   ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา  จึงไดจัดโครงการนี้ข้ึน 

 
3. วัตถุประสงคของโครงการ :   
     3.1  เพื่อเผยแพรความรูทางวิชาชีพและวิทยาการใหม ๆ ใหนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ไดทราบ  
     3.2  เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการและทักษะดานวิชาชีพแกนักเรียนนักศึกษา  
     3.3  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถท้ังดานวิชาการและวิชาชีพตลอดจน 
ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ  
     3.4   เพื่อเปนการพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับการเปนนักธุรกิจในอนาคต  
     3.5   เพื่อสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูเรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย  
สุจริตและตรงตอเวลา  สามารถประพฤติปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและสามารถปรับตัวเขาไดกับทุกสถานการณ และ
สามารถอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียน นักศึกษา  มีความมีความสามัคคีสนิทสนม  คุนเคย  ระหวางถานศึกษาเดียวกัน  และตาง
สถานศึกษา  
     4.2  นักเรียน นักศึกษามีความเปนผูนํา  และผูท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  และความรับผิดชอบสูง  
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียน นักศึกษามีความสนใจ  และกระตือรือรนในการเรียนและตองการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมี
ความรู  ความสามารถและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพท่ีตนเรียนอยางสม่ําเสมอ  จนสามารถเปนผูนําในวงการวิชาชีพ
ของตนได 
     5.2  นักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธอันดี  ระหวางสถานศึกษากับองคการ  และสมาคมวิชาชีพตาง ๆ   
ท้ังในประเทศและตางประเทศ  ซึ่งจะชวยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น ๆ  ในสถานศึกษา 
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6.  กลุมเปาหมาย:    นักเรียน นักศึกษา จํานวน  2,938  คน 
 

7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
   8.1  สมาชิกทุกชมรมเขารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียง มีการพัฒนาความรู ความสามารถเปน 
ท่ีตองการของตลาดแรงงาน และอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข 
       8.2  นักเรียนนักศึกษามีจิตสํานึกในความเปนไทย  มีความจงรักษาภักดีตอชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย  สุจริต  ตรงตอเวลา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและปรับตัวเขาไดกับทุกสถานการณและสามารถอยูกับผูอื่นไดและสามารถนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3  หวง 2  เงื่อนไข  มาปรับใชในการดํารงชีวิตได 
 
 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ ครู บุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการ  

นักเรียน นักศึกษา  เขารวมโครงการ 
 

-  จํานวน    194  คน 
-  จํานวน  2,938  คน 

เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียน นักศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความ
รับผิดชอบมีความซื่อสัตย  สุจริตและตรงตอเวลา  สามารถ
ประพฤติปฎิบัติตนใหเหมาะสมและสามารถปรับตัวเขากับ
ทุกสถานการณ  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
2.  ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มี
จิตสํานึกในความเปนไทยใหเกิดข้ึน 
แกนักเรียน นักศึกษา  และมีความจงรักภักดีตอชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย ประพฤติปฎิบัติตนเปน
พลเมืองดีของสังคม 
 

 

เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 300,000 บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () เปาหมาย 

(เชน ใคร จํานวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1  สํารวจวัสดุท่ีเกี่ยวของ     นักเรียน นักศึกษา   - - - 300,000   
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     จํานวน  2,938  คน      
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ดําเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 300,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 300,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ช่ือโครงการ    โครงการกิจกรรมชมรม  ป.ตรี 
     ผูประสานงาน   นายมณเทียร  พลศรีลาภ 
     ตําแหนง    หัวหนางานกิจการนักเรียน นกัศึกษา    โทรศัพท    042-411776  
     โทรสาร  042-412458                            โทรศัพทเคล่ือนท่ี    082-24897007      
     E-mail   email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  วิทยาลัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางตอเนื่องตลอดหลักสูตร โดยการกิจกรรม
ชมรม  ป.ตรี  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษารูจักพอประมาณ  มีเหตุผลและสามารถปรับตัวเองเขากับสภาพแวดลอม
ทางดานเศรษฐกิจ  สังคมท้ังภายในและภายนอกได มีความรูและสามารถวางแผนปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม       
มีความตระหนักตอหนาท่ี มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน  และความเพียร   ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  จึงไดจัดโครงการนี้ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงคของโครงการ :   
     3.1  เพื่อเผยแพรความรู ใหนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ไดทราบ  
     3.2  เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการและทักษะดานวิชาชีพแกนักเรียนนักศึกษา  
     3.3  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถท้ังดานวิชาการและวิชาชีพตลอดจน 
ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ  
     3.4   เพื่อเปนการพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับการเปนนักธุรกิจในอนาคต  
     3.5   เพื่อสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูเรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย  
สุจริตและตรงตอเวลา  สามารถประพฤติปฏบัิติตนท่ีเหมาะสมและสามารถปรับตัวเขาไดกับทุกสถานการณ และ
สามารถอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียน นักศึกษา มีความมีความสามัคคีสนิทสนม คุนเคย ระหวางถานศึกษาเดียวกัน และตาง
สถานศึกษา  
     4.2  นักเรียน นักศึกษามีความเปนผูนํา  และผูท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  และความรับผิดชอบสูง  
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียน นักศึกษามีความสนใจ  และกระตือรือรนในการเรียนและตองการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมี
ความรู  ความสามารถและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพท่ีตนเรยีนอยางสม่ําเสมอ  จนสามารถเปนผูนําในวงการวิชาชีพ
ของตนได 
     5.2  นักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธอันดี  ระหวางสถานศึกษากับองคการ  และสมาคมวิชาชีพตาง ๆ   
ท้ังในประเทศและตางประเทศ  ซึ่งจะชวยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น ๆ  ในสถานศึกษา 
   นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดหนองคาย ไดรับการ 
แนะแนว รอยละ 70  
 

6.  กลุมเปาหมาย:    นักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  194  คน 
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7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
   8.1  สมาชิกทุกชมรมเขารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียง มีการพัฒนาความรู ความสามารถเปน 
ท่ีตองการของตลาดแรงงาน และอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข 
       8.2  นักเรียนนักศึกษามีจิตสํานึกในความเปนไทย  มีความจงรักษาภักดีตอชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย  สุจริต  ตรงตอเวลา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและปรับตัวเขาไดกับทุกสถานการณและสามารถอยูกับผูอื่นไดและสามารถนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3  หวง 2  เงื่อนไข  มาปรับใชในการดํารงชีวิตได 
 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาระดับ  ป.ตรี  ไดมีกิจกรรมรวมกนัภายใน

วิทยาลัย อยางนอย  70 % 
 

เชิงคุณภาพ ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาความรู   ความสามารถเปน 
ท่ีตองการของตลาดแรงงาน และอยูรวมกับสังคมไดอยางมี
ความสุข 
 

 

เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 50,000 บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
เงินรายไดฯ 

1  สํารวจวัสดุท่ีเกี่ยวของ     นักศึกษาระดับปริญญาตร ี วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - 50,000   
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ           
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ดําเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 50,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 50,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ช่ือโครงการ    โครงการแนะแนวสัญจร 
     ผูประสานงาน   นายรีระวฒัน  เสาวภาคยไพบูลย    โทรศัพท    042-411776 

     ตําแหนง    หัวหนางานแนะแนวฯ 
     โทรสาร  042-412458                       โทรศัพทเคล่ือนท่ี   089-8612818 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   เนื่องจากในแตละปการศึกษามีผูสนใจจะเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ในสาขางาน
ตาง ๆ เปนจํานวนมากซึ่งเปนการเผยแพร ขอมูลขาวสารการศึกษาตอในวิทยาลัยเทคนิคหนองคายและตอบสนอง
นโยบายของ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วานักเรียนคนใดอยากเรียนสาขาอะไรตองไดเรียนนัน้ จึง
ตองมีการแนะแนวศึกษาตอเปนระบบตอโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเขตจังหวัด
หนองคายใหไดรับขอมูลอยางละเอียด งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝายพัฒนากิจการนกัเรียนนักศึกษา   
จึงจัดทําโครงการแนะแนวสัญจรข้ึน 
 

3. วัตถุประสงคของโครงการ :   
     3.1  เพื่อแนะแนวการศึกษาตอใหแกนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเขตจังหวัดหนองคาย 
     3.2  เพื่อสรางความรูความเขาใจในการเรียนดานอาชีพใหกับนักเรียนคณะครูและผูปกครอง 
     3.3  เพื่อสรางเจตคติท่ีดีของนักเรียน คณะครู และผูปกครอง 
     3.4  เพื่อใหขอมูลการศึกษาวิชาชีพท่ีถูกตองแกนักเรียนท่ีจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปท่ี 3, 6  
     3.5  เพื่อประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกรูจักวิทยาลัยฯ มากข้ึน  
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียน นักศึกษา  มีความรูความเขาใจในการเรียนดานอาชีพใหกับนักเรียนคณะครูและผูปกครอง 
     4.2  นักเรียน นักศึกษามีเจตคติท่ีดีของนักเรียน คณะครู และผูปกครอง 
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียนไดรับความรู ความเขาใจในการเรียนสายอาชีพของวิทยาลัยฯ  
     5.2  บุคคลภายนอกรูจักวิทยาลัยฯ มากยิ่งข้ึน  
     5.3  วิทยาลัยฯ  มีจํานวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มข้ึน 
 

6.  กลุมเปาหมาย:   นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)  และนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
โรงเรียนเขตพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย 
 

7.  พื้นท่ีดําเนินการ:    
 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
   นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดหนองคาย ไดรับการ 
แนะแนว รอยละ 70  
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9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ มีการแนะแนวการศึกษาใหแกโรงเรียนตางๆ  ในจังหวัด

หนองคาย อยางนอย  70 % 
 

เชิงคุณภาพ ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจการเรียนดานสายอาชีพและ
สมัครเขาเรยีนท่ีวิทยาลัยเทคนิคหนองคายเพิ่มข้ึนในทุกๆ ป 

 

   
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 50,000 บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
เงินรายไดฯ 

1  สํารวจวัสดุท่ีเกี่ยวของ     นักเรียน ระดับ  ม.3,ม,6 โรงเรียนเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
หนองคาย 

- - - 50,000   

2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ           
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ดําเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 50,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 50,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
1.  ช่ือโครงการ    ติดตามผูสําเร็จการศึกษา 
     ผูประสานงาน   นายรีระวฒัน  เสาวภาคยไพบูลย    โทรศัพท    089-8612818 

     ตําแหนง    หัวหนางานแนะแนวฯ 
     โทรสาร  042-412458                        โทรศัพทเคล่ือนท่ี   089-8612818 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางตอเนื่องตลอดหลักสูตร
เพื่อใหนักเรียนนักศึกษารูจักพอประมาณ มีเหตุผลและสามารถปรับตัวเองเขากับสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ
สังคมท้ังภายในและภายนอก  จึงจําเปนตองติดตามผลสําเร็จการศึกษาและสามารถนําขอมูลมาใชเปนแนวทางใน
การวางแผน  เพือ่ปรับปรุงการเรียนการสอนใหสอดคลองกับตลาดแรงงานตอไป 
 
3. วัตถุประสงคของโครงการ :   
     3.1  เพื่อรับทราบขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา  ท่ีเขาสูตลาดแรงงาน 
     3.2  ติดตามประสานงานชวยเหลือนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแลวแตยังไมมีงานทํา 
     3.3  เพื่อนําขอมลูมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  เพื่อใหไดขอมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  
     4.2   วิทยาลัยฯ  ไดทราบถึงปญหาและสาเหตุการวางงานของผูสําเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีใหความชวยเหลือ 
แนะนํามาเปนขอมูลประกอบพิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการสอนตอไป 
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  วิทยาลัยฯ  สามารถติดตามผูสําเร็จการศึกษา และทราบขอมูลการมีงานทําของนักเรียน-นักศึกษาได     
     5.2   วิทยาลัยฯ  มีขอมูลการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมี 
ตอผูสําเร็จ 
 

6.  กลุมเปาหมาย:    นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3  และ  ระดับ  ปวส.2 
 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ:  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
    8.1  ไดทราบขอมูลรายบุคคลของผูสําเร็จการศึกษาใน 1 ป รอยละ 80 
     8.2  นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไดรับขาวสารขอมูลจากวิทยาลัยอยางตอเนื่องในดานการศึกษา
ตอและออกสูตลาดแรงงาน 
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9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ 1. ติดตามผูสําเร็จการศึกษา  ไดรอยละ  80  ของผูสําเร็จ

การศึกษา 
2. รองรับการเขาสมัครงานภายในสถานศึกษาจากสถาน
ประกอบการ 

รอยละ  80 

เชิงคุณภาพ ไดรับทราบขอมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีศึกษาตอ   
และมีงานทํา 

 

   
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 10,000 บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
เงินรายไดฯ 

1  วางแผนการดําเนินโครงการ     รอยละ  80  ของผูสําเร็จ
การศึกษา 

 - - - 10,000   

2.  เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ           
3.  ดําเนินการตามโครงการ           
4.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 10,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 10,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ช่ือโครงการ    ปจฉิมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา 
     ผูประสานงาน   นายรีระวฒัน  เสาวภาคยไพบูลย    โทรศัพท    042-411776 

     ตําแหนง    หัวหนางานแนะแนวฯ 
     โทรสาร  042-412458                        โทรศัพทเคล่ือนท่ี   089-8612818 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ไดจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) และหลักสูตรระยะส้ัน      
ตามนโยบายของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งในแตละปจะมีผูสําเร็จการศึกษาเปนจํานวนมากท่ียัง
ไมแนใจในการเลือกอนาคตของตนเอง  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา  ไดรับความรูและแนวทางในการออกไปทํางาน
อีกท้ังไดรับทราบเรื่องราว  และประสบการณจริงจากสถานประกอบการท่ีเขามาใหคําแนะนําในเรื่องของการ
ทํางาน  ตลอดจนไดสัมผัสกับสภาพท่ีแทจริงตามกระบวนการตางๆ 
 
3. วัตถุประสงคของโครงการ :   
     3.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา  มีความรูความเขาใจและมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
  3.2  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา  มีโอกาสพบสถานประกอบการและวิทยากรในสาขาวิชาชีพตางๆ  เพื่อเตรียม 
ตัวนักศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน 
     3.3  เพื่อสงเสริมความรูสึกผูกพันระหวางวิทยาลัยและนักศึกษา 
 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1   นักเรียน นักศึกษา  มีความรูความเขาใจและมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
     4.2   นักเรียน นักศึกษา  มีโอกาสพบสถานประกอบการและวิทยากรในสาขาวิชาชีพตางๆ  เพื่อเตรียม 
ตัวนักศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน 
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  ผูสําเร็จการศึกษาไดมีการวางแผนชีวิตเพื่อเขาสูการประกอบวิชาชีพ  
     5.2  ผูสําเร็จการศึกษามีโลกทัศนกวางไกล กาวทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก สามารถดํารงตน และ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
     5.3  ผูสําเร็จการศึกษามีจิตสํานึกท่ีดีในการประกอบอาชีพอยางมีจรรยาบรรณ พรอมท่ีจะ รับใชสังคม สราง
ช่ือเสียงใหแกสถาบัน และตอวิชาชีพตลอดไป 
 

6.  กลุมเปาหมาย:    นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3  และ  ระดับ  ปวส.2 
 

7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :    
     นักเรียน นักศึกษา  มีความรูความเขาใจและมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ  และมีจิตสํานึกท่ีดีในการประกอบ
อาชีพอยางมีจรรยาบรรณ  พรอมท่ีจะ รับใชสังคม สรางช่ือเสียงใหแกสถาบัน และตอวิชาชีพตลอดไป 

 
 
 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ จัดปจฉิมนิเทศใหนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

ระดับ  ปวช. 3 และ ปวส.2  ทุกคน 
ปวช.3 จํานวน  458 คน 
ปวส.2  จํานวน 489 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาระดับ  ปวช. 3 และ ปวส.2   สามารถใช
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประพฤติตนเมื่อจบ
การศึกษาและเขาสูตลาดแรงงาน 

 

   
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 10,000 บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
เงินรายไดฯ 

1  วางแผนการดําเนินโครงการ     ปวช.3 จํานวน  458 คน  - - - 10,000   
2.  เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ     ปวส.2  จํานวน 489 คน      
3.  ดําเนินการตามโครงการ           
4.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 10,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 10,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ช่ือโครงการ    ตรวจสุขภาพประจําปของนักเรียน นักศึกษา 
     ผูประสานงาน   นางนิชาภา  ขําสมบัติ      โทรศัพท   042-411776 

     ตําแหนง    หัวหนางานสวัสดิการฯ 
     โทรสาร  042-412458                โทรศัพทเคล่ือนท่ี   091-1296334. 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
การมีสุขภาพดี ถือเปนลักษณะอันพึงประสงคประการแรกของคนไทย  แตปจจุบันสถานการณปญหา

สุขภาพและการสาธารณสุขไดเปล่ียนแปลงไปตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี ท้ังนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีไมถูกตองของบุคคลตลอดจนปญหาสภาพแวดลอมท้ังทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวัน
แนวโนมของปญหาเหลานี้ยอมมีความรุนแรงข้ึน ดังนั้นเพื่อใหผูเรียนไดมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ซึ่ง
เปนการวางรากฐานดานสุขภาพใหเขมแข็งดวยการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันปญหาสุขภาพต้ังแตแรกเริ่ม 
เพื่อใหผูเรียนสามารถเผชิญกับปญหาและสภาวการณท่ีคุกคามตอสุขภาพได 
 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว  จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปของนักเรียน นักศึกษา  ข้ึน  เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีสุขนิสัย   สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน   
เพื่อมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง และเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของบุคคลในครอบครัว รวมท้ังการ
แสดงออกท่ีเหมาะสมของตนเพื่อหลีกเล่ียงในสถานการณท่ีไมพึงประสงค โดยเฉพาะการลวงละเมิดทางเพศ         
การใชยาและสารเสพติด ซึ่งมีความสัมพันธตอการมีสุขภาพท่ีดีตอไป 
 
3. วัตถุประสงคของโครงการ :   
     3.1  เพื่อกระตุนใหนักเรียน นักศึกษาตระหนกัถึงความสําคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
     3.2  เพื่อใหครูทราบถึงปญหาสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา  และชวยดูแลนักเรียน นักศึกษาท่ีมีปญหา 
     3.3  เพื่อชวยสงตอนักเรียน นักศึกษาท่ีมีปญหาสุขภาพไปรักษาตอในสถานพยาบาลอยางเหมาะสม 
  3.4  เพื่อจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดใหแกนักเรียน นักศึกษาอยางตอเนื่องตลอดป 
 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1   นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนัก และเห็นความสําคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีสุขภาพท่ีดี และมีความรูเบ้ืองตน ในการดูแลรักษา
สุขภาพ 

5.2  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีความใสใจในสุขภาพรางกายมากยิ่งข้ึน 

5.3 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง พรอมท่ีจะปฏิบัติงานใหอยาง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  
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6.  กลุมเปาหมาย:   นักเรียน นักศึกษา  ทุกระดับช้ัน  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จํานวน  2,938   คน 
 

7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
     นักเรียน นักศึกษา  มีความรูความเขาใจ มีทักษะชีวิตท่ีดีและสามารถเผยแพรความรูแกบุคคลอื่นได  
ตลอดจนไดรับการตรวจสารเสพติดทุกคน  ไดรับการประเมินสุขภาพประจําป 
 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ไดตรวจสุขภาพ

ประจําป 
จํานวน  2,938 คน 

เชิงคุณภาพ นกัเรียน นักศึกษารักษาสุขภาพรางกาย  แข็งแรง  สมบูรณ  
   
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 300,000 บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
เงินรายไดฯ 

1.  ขออนุมัติโครงการ     นักศึกษาทุกระดับช้ัน  - - - 300,000   
2.  แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการ 

    จํานวน  2,938  คน      

2.  ประชุมวางแผนรับผิดชอบ           
3.  ดําเนินการตามโครงการ           
4.  ประเมินผลหลังส้ินสุด
โครงการ 

          

           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 300,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 300,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
1.  ช่ือโครงการ    ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและเอดส 
     ผูประสานงาน   นายมณเทียร  พลศรีลาภ 
     ตําแหนง    หัวหนางานกิจการนักเรียน นกัศึกษา    โทรศัพท    042-411776  
     โทรสาร  042-412458                            โทรศัพทเคล่ือนท่ี    082-24897007      
     E-mail   email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
        เนื่องดวยสภาพสังคมปจจุบันยาเสพติดโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เขามามีผลทําให
สภาพรางกายและจิตใจของเยาวชนจํานวนมากเส่ือมถอยลง เยาวชนท่ีติดยาเสพติดอยูในสถานท่ีไมสามารถจะ
พัฒนาการศึกษาได กลายเปนบุคคลท่ีสังคมรังเกียจ สวนเยาวชนท่ีใชชีวิตมักงายสํ่าสอนทางเพศหรือถูกลอลวงไปสู
การมีเพศสัมพันธโดยไมไดระมัดระวังหรือไมปองกนัตนเองก็มีโอกาสสูงท่ีจะติดเช้ือเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ การดําเนินการเพื่อลดการแพรระบาดของยาเสพติดโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธอยาง
ตอเนื่องเปนส่ิงท่ียากมีเด็กและเยาวชนจํานวนมากท่ีมีพฤติกรรมการเสพยาเสพติดซึ่งทุกฝายมีความมุงหวังท่ีจะ
ปกปองเยาวชนใหพนจากการถูกชักจูงลอลวงใหใชสารเสพติด  นั้น 
                งานกิจกรรรมนักเรยีน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว  จึงได 
ดําเนินการจัดโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและเอดส ข้ึน เพื่อสรางความตระหนักในพิษภัยท่ีเกิดจาก
สารเสพติดและเอดส     
 

3. วัตถุประสงคของโครงการ :   
     3.1  เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่องตลอดป 
     3.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา  บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
เกิดความรับผิดชอบในการไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1   นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดเกิดความ 
รับผิดชอบในการไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดยาเสพติด 

      5.2. นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด 

     5.3  นักเรียน นักศึกษา มีสวนเกี่ยวของ และเครือขายมีแนวรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 
6.  กลุมเปาหมาย: นักเรียน นักศึกษาทุกระดับช้ัน  จํานวน  2,938 คน    
 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
     นักเรียน นักศึกษา  มีความรูความเขาใจ มีทักษะชีวิตท่ีดีและสามารถเผยแพรความรูแกบุคคลอื่นได  
ตลอดจนไดรับการตรวจสารเสพติดทุกคน  ไดรับการประเมินสุขภาพประจําป 
 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูและเกิดความเขาใจในปญหา

ของยาเสพติด   
จํานวน 2,938  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  สามารถปองกันและหางไกลยาเสพติด
และเอดส 

 

   
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 10,000  บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
เงินรายไดฯ 

1.  ประชุมวางแผน     นักเรียน นักศึกษา  - - - 10,000   
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ     ทุกระดับช้ันจํานวน       
2.  ดําเนินงานตามโครงการ     2,938  คน      
4.  สรุปและรายงานผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 10,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 10,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ช่ือโครงการ    โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ผูประสานงาน   นายรุงเรือง  เพ็ญกุลกิจ                  โทรศัพท    042-411776 

     ตําแหนง    หัวหนางานวิจัยและนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ 
     โทรสาร  042-412458                  โทรศัพทเคล่ือนท่ี   081-4717892 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
       เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพายนอก  จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวา
การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของระบบกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  
ท้ังนี้เพื่อใหนักเรียน  นักศึกษา  มีความพอประมาณ  มีเหตุผลและภูมิคุมกันสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ท้ังภายในและภายนอก  และท่ีสําคัญสถานศึกษาไดนํากระบวนการวิจัยมาใชในการศึกษาและเปนแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2561  

 

3. วัตถุประสงคของโครงการ :   
     3.1  เพื่อศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
  3.2  เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการตรวจประเมินภายนอก  รอบท่ี  4  จาก  สมศ. 
     3.3  เพื่อใหครูผูสอน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและนาผลการวิจัยไปใช  
     3.4  เพื่อใหครูผูสอนมีทักษะและกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
     3.5 เพื่อใหครูผูสอนมีเจตคติท่ีดีตอการวิจัย 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1   ครูผูสอน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและนาผลการวิจัยไปใช 
     4.2   ครูผูสอนมีทักษะและกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
     4.3   เพื่อใหครูผูสอนมีเจตคติท่ีดีตอการวิจัย 
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  ครูผูสอนมีแผนการจัดการเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
     5.2  ครูผูสอนนําผลการจัดการเรียนรูไปใชในการแกปญหาผูเรียน  
     5.3  ผูเรียนไดรับการพัฒนาสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 

6.  กลุมเปาหมาย:    ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จํานวน  194  คน 
 
7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
     ไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษา  จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 

 
 

9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา       จํานวน  15    เรื่อง 
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ไดรับการรับรองคุณภาพ

การศึกษา  จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 

 

   
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 20,000  บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
เงินรายไดฯ 

1.  ขออนุมัติโครงการ       - - - 20,000   
2.  แตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อ           
3.  ดําเนินงานตามโครงการ           
4.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 20,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 20,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

 
1. ช่ือโครงการ    ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา 2563 
    ผูประสานงาน นายรุงเรือง   เพ็ญกุลกิจ 
    ตําแหนง    หัวหนางานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ  โทรศัพท    042-411776 
    โทรสาร     042-412458     โทรศัพทเคลื่อนท่ี    081-471-7892 
    E-Mail    Phenkulkit@gmail.com 
 

2. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
      เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ไดรับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคายใหเปน
เจาภาพจัดการประกวดแขงขันส่ิงประดิษฐคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย  ซึ่งเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) มาตร ๒๔ (๕) กําหนดใหครูผูสอน
สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและมาตรา  ๓๐  ระบุใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ท่ีเหมาะสมกับ
ผูเรียนแตละระดับการศึกษา  อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย  จึงไดจัดประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหมระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคายข้ึนโดยไดมุงเนนใหนักศึกษาไดฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญ
สถานการณและการประยุกตความรูมาใชในการวิเคราะหการสรางและพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐข้ึน    
 

3. วัตถุประสงคของโครงการ : 
    3.1 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดใชความคิด ริเริ่มสรางสรรคในการจัดทํานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ 
    3.2 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดมีเวทีแสดงความสามรถและผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ 
    3.3 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดแลกเปล่ียนความรูในดานผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
    4.1 นักเรียนนักศึกษามีเวทีท่ีใชแสดงผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ 
    4.2 นักเรียนนักศึกษาและบุคคลผูสนใจมีแหลงการเรียนรูนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐท่ีมีประโยชน 
 

5. ผลลัพธโครงการ (Outcome) : 
    5.1 ไดตัวแทนผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐเขารวมประกวดในระดับภาค 
    5.2 สามารถนํานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐไปตอยอดใหเกิดรายไดกับตนเอง 
 

6. กลุมเปาหมาย : 
    ดานคุณภาพ 

-  นักเรียนนักศึกษาไดนําส่ิงประดิษฐท่ีมีประโยชนและคุณภาพเขารวมประกวดแขงขัน 
    ดานปริมาณ 

-  นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูมีทักษะและประสบการณในการประกวดแขงขัน 
 

7. พื้นท่ีดําเนินการ : 
    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
 

mailto:Phenkulkit@gmail.com
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
    8.1 ไดตัวแทนผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐเขารวมประกวดในระดับภาค 
    8.2 สามารถนํานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐไปตอยอดใหเกิดรายไดกับตนเอง 
 
9. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ 
 
 

ส่ิงประดิษฐ ส่ิงประดิษฐ  9 ประเภท   
มีส่ิงประดิษฐ  3-5 ผลงาน/ประเภท 

เชิงคุณภาพ 
 
 

ส่ิงประดิษฐ ส่ิงประดิษฐ  9 ประเภท  
1 ผลงาน/ประเภท 

เชิงเวลา วันจัดการประกวด 1 วัน 
เชิงคาใชจาย วัสดุและอุปกณ 15,000 บาท 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
เงินรายไดฯ 

1. เขียนโครงการ /     วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    15,000 
2. ดําเนินโครงการ  /    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย     
3. สรุปผลโครงการ  /    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย     
4. รายงานผลโครงการ  /    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 15,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 15,000   

136 
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
1.  ช่ือโครงการ    โครงการติดตามประเมินผล 
     ผูประสานงาน   นายรุงเรือง  เพ็ญกุลกิจ           โทรศัพท     042-411776 

     ตําแหนง    หัวหนางานวิจัยและนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ 
     โทรสาร  042-412458                โทรศัพทเคล่ือนท่ี   081-4717892 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
       โครงการติดตามประเมินผล  จัดทําข้ึนเพื่อเปนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงาน
การจัดสรรทรัพยากร เปนการพิจารณาความสัมพันธระหวางการใชทรพัยากรในโครงการกับผลผลิต ของโครงการ
รวมกับปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงาน   
        การติดตามผลเปนเครื่องมือในชวงการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการ 
สงมอบปจจัยการผลิต กําหนดการทํางาน การผลิตผลผลิตและการดําเนินงานตาง ๆ ไดดําเนินงานไปตามแผน 
ท่ีกําหนดไว    อีกท้ังเปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการติดตามการปฏิบัติงาน   เพื่อประเมิน
ความกาวหนาของโครงการหรือแผนงานวามีการใชทรัพยากร/ปจจัยตาง ๆ อยางไร  มีการดําเนินงานเปนไป   
ตามแผน ตามข้ันตอน   ตามกฎเกณฑ  และตามเวลาท่ีกําหนดหรือไมตลอดจนมีผลงานเปนไปตามแผน 
วัตถุประสงค และเปาหมายหรือไม  
   
3. วัตถุประสงคของโครงการ :   
     3.1  เพื่อทราบผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ 
     3.2  เพื่อทราบปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคใหงานบรรลุเปาหมาย 
     3.3  เพื่อสนับสนุนโครงการท่ีมีประสิทธิผลใหมีการขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตตอไป 
     3.4  เพื่อนําผลการประเมินของโครงการท่ีปฏิบัติแลวมาปรับปรุงแกไขปญหางานในดานตางๆ 
     3.5  เพื่อวางแผนการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใชในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  วิทยาลัยฯ  ไดทราบถึงปญหา  อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคใหงานบรรลุ
เปาหมาย 
 

5.  ผลลัพทโครงการ (Outcome): 
     5.1  สรุปรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานโครงการท่ีสําคัญตามนโยบายท่ีกําหนดไวในแผนปฎิบัติ

ราชการ  สามารถนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

6.  กลุมเปาหมาย:   ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคายจํานวน    185   คน  
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7.  พื้นท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :     
     8.1  ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานของการดําเนินงานมีความชัดเจนข้ึน  และสามารถท่ีจะ
นําไปปฏิบัติไดอยางไดผล 
     8.2  ชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชนเต็มท่ี    
     8.3  ชวยใหแผนงานบรรลุวัตถุประสงค 
    
9.  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผน   จํานวน    15    โครงการ 
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ไดรับการรองรับคุณภาพ

การศึกษา  จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
 

   
เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย  5,000 
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8.  สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 
 

ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการ 
ในไตรมาส () 

เปาหมาย 
(เชน ใคร จํานวน 
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นท่ีดําเนนิการ ระบ ุ
ตําบล/อําเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจายอื่น 

งบ 
เงินรายไดฯ 

1.  ขออนุมัติโครงการ     โครงการท่ีติดตาม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - 5,000   
2.  แตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อ     จํานวน    15    โครงการ      
2.  ดําเนินงานตามโครงการ           
4.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 5,000   
งบประมาณรวมท้ังโครงการ - - - 5,000   
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ-สกุล/ งบประมาณ

ที่ งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ที่ ที่ใช ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 1/52563 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเปนเงิน

ใชจาย

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ

1 งานตามภาคะงานประจํา

1.1 งบดําเนินงาน

1.2 งบลงทุน

     คาครุภัณฑ

     คาสิ่งกอสราง

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

1.1  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน งานทวิภาคีฯ 5,000 5,000

1.3  โครงการเทียบโอนประสบการณและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) งานวัดผลฯ 3,000 3,000

1.5  โครงการนิเทศการสอน งานพัฒนาหลักสูตรฯ 3,000 3,000

1.6  โครงการประชุมสัมมนาสถานประกอบการ งานทวิภาคีฯ 5,000 5,000

1.7  โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานพัฒนาหลักสูตรฯ 5,000 5,000

1.7  โครงการประชุมสัมมนาและนําเสนอผลการฝกงานของนักเรียนนักศึกษา งานทวิภาคีฯ 3,000 3,000

1.8  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ.ระดับภาค และระดับชาติ งานกิจการนักเรียนฯ 300,000 300,000

1.9  โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา งานทะเบียน 10,000 10,000

1.12  โครงการการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานประกันฯ 20,000 20,000

1.10  โครงการภาษาอังกฤษสูอาเซียน หมวดภาษาอังกฤษ 20,000 20,000

1.11  โครงการจัดสรางศูนยเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญา หมวดวิชาสามัญฯ 20,000 20,000

        ของเศรษฐกิจพอเพียง

2.  งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร    

     2.1  โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร งานบุคลากร 400,000 400,000

       2.2  โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ งานบุคลากร 5,000 5,000

140

แผนการใชจายงบประมาณ  2563

ปฎิทินการปฎิบัติราชการ/ดําเนินงาน  ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน

ปงบประมาณประจําป  พ.ศ. 2563

วิทยาลัย  เทคนิคหนองคาย   จังหวัดหนองคาย



งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ-สกุล/ งบประมาณ

ที่ งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ที่ ที่ใช ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเปนเงิน

ใชจาย

3.  งานพัฒนาอาคารสถานที่

     3.1  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู วท.1 งานอินเตอรเน็ต 100,000 100,000

     3.2  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู วท.2 งานอินเตอรเน็ต 100,000 100,000

 4. งานสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา

     4.1 งานบริการงานทั่วไป

          4.1.2  โครงการประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณของสถานศึกษา งานประชาสัมพันธ 100,000 100,000

4.2.  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

     4.2.1  โครงการกิจกรรมดานวิชาการ งานกิจการนักเรียนฯ 100,000 100,000

     4.2.2  โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน 100,000 100,000

     4.2.3  โครงการจัดทําบัตรประตัวนักเรียน นักศึกษาใหม งานทะเบียน 110,000 110,000

     4.2.4  โครงการแขงขันกีฬาระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ งานกิจการนักเรียนฯ 500,000 500,000

     4.2.5  โครงการกิจกรรมชมรม อ.ช.ท. งานกิจการนักเรียนฯ 300,000 300,000

     4.2.6  โครงการกิจกรรมชมรม  ป.ตรี งานกิจการนักเรียนฯ 50,000 50,000

4.3. งานแนะแนว

     4.3.1  โครงการแนะแนวสัญจร งานแนะแนวฯ 50,000 50,000

     4.3.2  โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา งานแนะแนวฯ 10,000 10,000

     4.3.3  โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา งานแนะแนวฯ 10,000 10,000

  5. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและเอดส

     5.1. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและเอดส

              5.1.1  โครงการตรวจสุขภาพประจําปของนักเรียน นักศึกษา งานกิจการนักเรียนฯ 300,000 300,000

              5.1.2  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและเอดส งานกิจการนักเรียนฯ 10,000 10,000

 6. งานวิจัยการศึกษา

     6.1  โครงการวิจัยพัฒานาคุณภาพการศึกษา งานวิจัยฯ 20,000 20,000

     6.2  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม งานวิจัยฯ 15,000 15,000

     6.3  โครงการติดตามประเมินผล งานวิจัยฯ 5,000 5,000
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คณะผูจัดทํา 

 

1. นายชัชวาล  ปุณขันธุ   รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

2. นายภาคิน  เหรียญทอง  หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

3. นางอารมณ  พรหมนิวาส  ผูชวยงานวางแผนและงบประมาณ 

4. นางจินหจุฑา โพธิ์นา   เจาหนาท่ีฝายแผนงานและความรวมมือ 

5. นางบุษบา  คําสุข   เจาหนาท่ีฝายแผนงานและความรวมมือ 

6. นางวชิราภรณ พาติกบุตร  เจาหนาท่ีฝายแผนงานและความรวมมือ 
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