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ส่วนที่  1 

บทน า 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1. วิสัยทัศน์  ภารกิจ  พันธกิจ และเป้าหมายบริการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

วิสัยทัศน์   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีคุณภำพและได้
มำตรฐำนสำกล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศตำมเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ และกำรอบรมวิชำชีพ ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน             

มุ่งตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล 
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และกำร

ฝึกอบรมวิชำชีพ 
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
7. ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้มีศักยภำพสูงขึ้นและมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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ภารกิจและนโยบาย 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำย เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ 
กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำสู่สำกล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ       
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ดังนี้ 

๑) ด้ำนกำรเพ่ิมปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนโดย 
๑.๑) รักษำเป้ำหมำยผู้เรียนในระดับ ปวช. กำรเพ่ิมปริมำณผู้เรียนในระดับ ปวส.  

  ๑.๒) ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน  โดยวำงเป้ำหมำยให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยกำรป้องกัน/ดูแลรำยบุคคล กำร
วิจัยพัฒนำ แก้ปัญหำรำยวิทยำลยั/รำยสำขำวชิำ กำรวิเครำะห์แก้ปัญหำเชิงระบบ กลุ่มเป้ำหมำยใน  50 วิทยำลัยที่มี
ปัญหำกำรออกกลำงคันสูง 
 ๑.๓) จัดกำรเรยีนกำรสอนในระดบัพ้ืนที่และภำพรวมตำมควำมต้องกำรในแต่ละสำขำ  
 ๑.๔) เปิดโอกำสให้นักเรียนเข้ำเรยีนสำยอำชีพด้วยระบบโควตำ  
 ๑.๕) เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยผู้มีสว่นส ำคัญต่อกำรเลือกเรียนอำชีวศกึษำในเชิงรุก ซึ่งได้แก ่นักเรียน และ
ผู้ปกครอง  
  ๒) ด้ำนกำรขยำยโอกำสในกำรเรียนอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
  ๒.๑) จัดอำชีวศึกษำครอบคลุมทุกพื้นที่ สำขำอำชีพ กำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำย  
  ๒.๒) จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร 
รวม ๑๙ สถำบัน และสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร ภำคละ ๑ แห่ง จ ำนวน ๔ แห่ง  
  ๒.๓) จัดตั้งสถำนศึกษำอำชีวะอ ำเภอในกลุ่มอ ำเภอชั้นหนึ่ง 
  ๒.๔) ส่งเสริมกำรจัดอำชีวะชำยแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอำชีวะ อำชีวะสองระบบ และ
กำรจัดหลักสูตรอำชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่ผู้ด้อยโอกำส 
  ๒.๕) มุ่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนในสำขำที่เป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สำขำที่เป็น
นโยบำยรัฐบำล และกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยกำรจัดอำชีวศึกษำเฉพำะทำง 
อำทิ ปิโตรเคมี กำรสร้ำงเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงำนทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟควำมเร็วสูง  
อัญมณี ยำนยนต์  ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 
  ๒.๖) ขยำยกลุ่มเป้ำหมำยอำชีวะในโรงเรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และอำชีวะเพ่ือคนพิกำร  
อำชีวะวัยแรงงำน อำชีวะสูงวัย อำชีวะเพ่ือสตรี  อบรมระยะสั้น/ตลำดนัดอำชีพ ศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือ
ชุมชน  เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนำทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills 
ร่วมจัดอำชีวศึกษำในสถำนพินิจ เรือนจ ำ ค่ำยทหำร และ อปท. ฯลฯ 
  ๒.๗) สนับสนุนให้หน่วยงำน/องค์กร ร่วมจัดอำชีวศึกษำซึ่งได้แก่ สถำนประกอบกำรอปท. และ
ภำคเอกชนจำกสำขำอำชีพต่ำงๆ ฯลฯ 
  ๒.๘) จัดอำชีวะทำงเลือก อำชีวะทำยำท วิทยำลัยอำชีวศึกษำฐำนวิทยำศำสตร์ อำชีวะอินเตอร์ 
และอำชีวะเทียบโอนประสบกำรณ์ 
  ๒.๙) เพ่ิมช่องทำงกำรเรียนอำชีวศึกษำด้วย อำชีวะทำงไกล และเครือข่ำยวิทยุเพ่ือกำรศึกษำ
และพัฒนำอำชีพ (R-radio network)  



3 
แผนปฎิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

  
 ๓) ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชวีศึกษำ 
  ๓.๑) ระดับสถำนศึกษำ และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำและ
ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำโดย  
   - พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง Constructionism, Project Based Learning 
Authentic Assessment, กำรเพิ่มพูนทักษะประสบกำรณ์จำกกำรเรียนในสถำนที่จริง/สถำนกำรณ์จริง อำทิ 
Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 
   - พัฒนำระบบนิเทศ กำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกครูรุ่นพ่ีสู่ครู    รุ่น
ใหม่ (นิเทศภำยใน) และกำรนิเทศทำงไกล 
   - สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรประกันคุณภำพภำยใน สนับสนุนให้ทุกวิทยำลัย   ผ่ำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกระดับดีมำก และเตรียมพร้อมรับกำรประเมินระดับสำกล  
   - ยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้เป็นตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง  ตำมควำม
ต้องกำรของพ้ืนที่ และกำรให้บริกำรกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ อำทิ คนพิกำร, วัยท ำงำน, สูงวัย,  สตรี ฯลฯ  
 - ใช้ ICT เพ่ือกำรเรียนกำรสอน สนับสนุนควำมพร้อมในด้ำน Hardware สื่อกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมกำร
ประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยำลัยต้นแบบกำรใช้ ICT เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
   - พัฒนำครู สร้ำงเครือข่ำยครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท ำวิจัยเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพ 
   - จัดหำสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
  ๓.๒) ระดับผู้เรียน ยกระดับควำมสำมำรถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส ำเร็จอำชีวศึกษำ  มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะกำรท ำงำนตำมต ำแหน่ง
หน้ำที่ (Function Competency)  โดยใช้ V-NET กำรประเมินด้ำนมำตรฐำนวิชำชีพ และ  กำรประเมิน
ระดับห้องเรียน สร้ำงเสริมทักษะอำชีพในอนำคตด้วยกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถี
ประชำธิปไตย ควำมมีวินัย เสริมสร้ำงทักษะชีวิต ควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ กำรเป็น
ผู้ประกอบกำร  พัฒนำทักษะกำรคิดบนพ้ืนฐำน Competency Based  Technology Based Green 
Technology  และCreative economy รวมทั้งกำรแก้ปัญหำด้ำนพฤติกรรมและกำรใช้เวลำให้เกิด
ประโยชน์ อำทิ สุภำพบุรุษอำชีวะ  ลูกเสือ กีฬำ และกำรป้องกัน/แก้ไขกำรทะเลำะวิวำท  
 ๓.๓) เตรียมผู้เรียนสู่กำรเป็นประชำคม ASEAN โดยกำรเพ่ิมจ ำนวนสถำนศึกษำ English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/สื่อต่ำงประเทศ  สนับสนุนกำร
ฝึกงำนต่ำงประเทศ/บริษัทต่ำงประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้ำนภำษำอังกฤษในงำน
อำชีพ  ส่งเสริม  กำรเรียนรู้ภำษำประเทศคู่ค้ำ จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  
 ๔) ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธภิำพกำรบริหำรจัดกำร 
 ๔.๑) ด้ำนบริหำรทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรได้แก่ Web 
Portal, E-office และ Data based รวมทั้งกำรปรับภำพลักษณ์เชิงบวก 
  ๔.๒) ด้ำนงบประมำณ ใช้แนวทำง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ 
Formula Funding โดยกำรจัดงบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพื้นฐำน ควำมเสมอภำค และตำมนโยบำย, กำร
กระจำยอ ำนำจจัดซื้อจัดจ้ำง, จัดหำงบประมำณค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำจ้ำงครูให้เพียงพอ  
  ๔.๓) ด้ำนบริหำรงำนบุคคล สร้ำงเครือข่ำยครู/สมำคมวิชำชีพ จัดหำลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำรให้
เพียงพอ รวมทั้งกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
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  ๔.๔) ด้ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือทุกภำคส่วนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำ กำรจัด
อำชีวศึกษำ ดังนี้  

-  องค์กำร/สมำคมวิชำชีพ  สภำอุตสำหกรรม สภำหอกำรค้ำ กระทรวงแรงงำน  กระทรวง 
อุตสำหกรรม สถำนประกอบกำร ในกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี กำรฝึกงำน ฯลฯ 

-  ประเทศเพ่ือนบ้ำน ประเทศในกลุ่มอำเซียน  
-  องค์กำรระหว่ำงประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ  
- ประเทศต่ำงๆในภูมิภำคของโลก ได้แก่ สำธำรณรัฐประชำชนจีน อิสลำเอล  

ญี่ปุ่น  เดนมำร์ก เยอรมัน ฯลฯ 
 
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี   (พ.ศ. 2555 - 2569) 

กำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำของ
คณะอนุกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำด้ำนกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยกำรผลิตและแผนพัฒนำก ำลังคน
อำชีวศึกษำให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพผู้ส ำเร็จอำชีวศึกษำเป็นส ำคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและ
กระบวนกำรจัดอำชีวศึกษำให้เกิดคุณภำพ ทั้งในด้ำน 

1) สำรสนเทศส ำคัญท่ีจะเป็นตัวบ่งชี้แนวทำงกำรพัฒนำก ำลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภำค 
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

2) ให้ควำมส ำคัญกับครู และผู้บริหำรสถำนศึกษำซึ่งเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ  โดยมุ่งเพ่ิมพูน ขีด
ควำมสำมำรถของครูในยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
          3)  ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถำนประกอบกำรโดย
เน้นควำมร่วมมือในกำรจัดอำชีวศึกษำ ระบบทวิภำคี และกำรฝึกงำน  

4) เตรียมควำมพร้อมก ำลังคนรองรับกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในส่วนของกำรตั้งรับและ
เชิงรุกได้แก่ กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงภำษำ และสมรรถนะก ำลังคนอำชีวศึกษำให้มีมำตรฐำนในระดับ
สำกล 

ในกำรนี้คณะอนุกรรมกำรฯ ได้ก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 
 4 นโยบำย  10  ยุทธศำสตร์  28 กลยุทธ์ และ โครงกำร 93 โครงกำร 

นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

เป้ำหมำย : ผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำภำยใต้ บริบทควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร
ให้ ได้ ตำมเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชำชีพก ำลังคนอำชีวศึกษำที่อยู่
นอกระบบให้เพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล   

กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของตลำดแรงงำน
และสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล 
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โครงการส าคัญ 

1. โครงกำรศึกษำควำมต้องกำรกำรผลิตและพัฒนำก ำลั งคนทั้ งปริมำณและคุณภำพ
ภำยในประเทศ 

1.1 ระดับจังหวัด 
1.2 ระดับกลุ่มจังหวัด 
1.3 ระดับกลุ่มอุตสำหกรรม  /กลุ่มอำชีพ 

2. โครงกำรศึกษำควำมต้องกำรกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน ทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ 
ตำมกรอบควำมร่วมมือกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและสำกล 

3.  โครงกำรศึกษำเป้ำหมำยกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนระดับกลำงของประเทศไทย ระยะ 15 ปี        
(ปีกำรศึกษำ 2555 – 2569) 

ระยะที่ 1  2555 - 2561 (60:40) 
ระยะที่ 2  2562 - 2569 (70:30) 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดอำชีวศึกษำ และกำรฝึกอบรมวิชำชีพด้วยรูปแบบที่
หลำกหลำยทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำระบบทวิภำคี 

โครงการส าคัญ 
 1. โครงกำรแลกเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรในกลุ่ม

จังหวัด 
 2. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและระดับสำกล        
 3. โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำอำชีวศึกษำระหว่ำงประเทศ 
กลยุทธ์ ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดกำรจัดอำชีวศึกษำด้ำนควำมร่วมมือ ผลิตและพัฒนำ

ก ำลังคนร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร โดยเฉพำะกำรศึกษำระบบทวิ ภำคี และกำรฝึก
ประสบกำรณ์ วิชำชีพตำมสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

โครงการส าคัญ 
1.  โครงกำรพัฒนำหลักสูตรทวิภำคี ให้ สอดคล้องกับขนำดและควำมสำมำรถของสถำน

ประกอบกำรโดยเฉพำะ SME ภำยใต้ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร 
2.  โครงกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ

ระดับจังหวัด 
3. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรจัดกำรฝึกงำนและฝึก 

ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
กลยุทธ์ ที่ 4 ปรับภำพลักษณ์ ทัศนคติและสร้ำงกำรยอมรับของสังคมที่มีต่อกำรเรียนสำยอำชีพด้วย

กระบวนกำรเชิงคุณภำพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1.  โครงกำรส่งเสริมให้ มี กำรสร้ำงรำยได้ ระหว่ำงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบกำรณ์ ของผู้เรียนและลด

ภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง 
2.  โครงกำรพัฒนำระบบกำรแนะแนวอำชีพเชิงรุกเพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 
3.  โครงกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ภำพลักษณ์ เชิงคุณภำพไปยังกลุ่มเป้ำหมำยให้ เห็นควำมส ำคัญ

ของกำรเรียนอำชีวศึกษำที่จะสร้ำงให้ เกิด “กำรศึกษำเพ่ืออำชีพ คือ ดวงประทีปส่องชีวิต ช่วยเสริมสร้ำง
เศรษฐกิจเพ่ือชีวิตที่มั่นคง” 
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4.  โครงกำรสร้ำงภำพยนตร์ เพ่ือประชำสัมพันธ์ และปรับภำพลักษณ์ เกี่ยวกับวิถี ชีวิตชำว

อำชีวศึกษำเชิงสร้ำงสรรค์ 
5.  โครงกำรส่งเสริมคนดีศรีอำชีวะ 
6.  โครงกำรเยำวชนอำชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้ำงสรรค์สังคม 
7.  โครงกำรอำชี วะอำสำ เพ่ือพัฒนำสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่มผู้

อยู่นอกระบบ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้ผู้อยู่นอกระบบกำรศึกษำ ให้สำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ 
โครงการส าคัญ 
1.  โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และยกระดับรำยได้ ของชุมชน 
2.  โครงกำรฝึกอำชีพระยะสั้นตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนำกำรจัดอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพตลอด

ชีวิตให้ แก่ผู้ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรและผู้ อยู่นอกระบบ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเพ่ือให้คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
2. โครงกำรอบรมฝึกอำชีพร่วมกับหน่วยงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริ 
3. โครงกำรฝึกอำชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมนโยบำยยุทธศำสตร์ 
4. โครงกำรฝึกอำชีพให้กับผู้พิกำร สูงอำยุผู้ด้อยโอกำส 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชำชีพเพ่ือกำรพัฒนำต่อยอดอำชีพเดิมหรือสร้ำงอำชีพใหม่

ส ำหรับผู้ประกอบอำชีพอิสระ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำนเพ่ือสร้ำงหรือเปลี่ยนอำชีพที่ตรงกับควำมต้องกำรของ

ตลำดแรงงำน 
2. โครงกำรอบรมยกระดับฝีมือแรงงำนหลังเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตรให้มี ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ เป็นไปตำมสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรเป็นไปตำมกรอบคุณวุฒิวิชำชีพโดยควำมร่วมมือกับ

สถำนประกอบกำร  
2. โครงกำรพัฒนำคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีผลลัพธ์กำรเรียนรู้ ให้ ตรงกับสมรรถนะตำม

กรอบคุณวุฒิวิชำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตรงตำมคุณวุฒิวิชำชีพ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรพัฒนำระบบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพโดยควำมร่วมมือของสถำนประกอบกำร 
2. โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำคณะกรรมกำรผู้ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรพัฒนำหลักเกณฑ์ เพ่ือให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำจัดสรรเงิ นกู้ยืมให้ แก่ผู้เรียน

อำชีวศึกษำ  100% ในสำขำวิชำชีพที่ขำดแคลน 
2. โครงกำรสนับสนุนด้ำนทุนกำรศึกษำและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่พักและแหล่งรองรับงำน 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหำแหล่งเงินสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้ผู้ ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษำในระดับปวช. , 

ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรจัดหำแหล่งเงินทุนกำรศึกษำจำกภำยนอกสถำนศึกษำ 
2. โครงกำรจัดหำแหล่งเงินทุนกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
3. โครงกำรสนับสนุนเครื่องมือประจ ำตัวพื้นฐำนตำมวิชำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือกำรประกอบอำชีพอิสระหลังจบกำรศึกษำ สร้ำงควำมมั่นคง

ในชีวิต 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรแนะแนวเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำเพื่อกำรประกอบอำชีพ (Career Path)  
2. โครงกำรกองทุนตั้งตัวอำชีวศึกษำ 
3. โครงกำรเถ้ำแก่น้อย 
กลยุทธ์ที่ 4 มำตรกำรทำงด้ำนภำษีอำกรเพ่ือกำรจูงใจให้สถำนประกอบกำรให้ควำมร่วมมือในกำร

จัดกำรอำชีวศึกษำ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรศึกษำกำรสร้ำงแรงจูงใจ ทำงด้ำนมำตรกำรภำษี อำกรให้ แก่ภำคเอกชน/สถำน

ประกอบกำรในกำรร่วมจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 

นโยบายที่  2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 

เป้ำหมำย : 1)  มีปริมำณครู  คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ พอเพียงต่อ
กำรจัดกำรศึกษำระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญำตรี สำยเทคโนโลยี หรือสำยปฏิบัติ กำรและกำร
ฝึกอบรมวิชำชีพ 

   2) พัฒนำครู  คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำให้ มีคุณภำพและได้ 
รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำน
อำชีวศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 1  กำรสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำจำกภำครัฐ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรขออัตรำก ำลังข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรให้พอเพียง 
2. โครงกำรขอรับงบประมำณค่ำจ้ำงชั่วครำวครูและเจ้ำหน้ำที่ 
3. โครงกำรคุรุทำยำทครูวิชำชีพ (ขอทุนกำรศึกษำและอัตรำบรรจุแต่งตั้งครูวิชำชีพพันธุ์ใหม่ให้แก่

ผู้เรียนตั้งแต่ระดับ ปวช.,ปวส.,และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร) 
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กลยุทธ์ที่ 2  กำรสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำจำกภำคเอกชนและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรเชิญครูเกษียณอำยุรำชกำรเป็นครูพิเศษ อำจำรย์พิเศษ 
2. โครงกำรสร้ำงระบบเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญจำกสถำนประกอบกำรเป็นครูพิเศษ อำจำรย์พิเศษ 
3. โครงกำรครูพิเศษจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น ปรำชญ์ชำวบ้ำนและผู้เชี่ยวชำญในท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพ่ือคุณภำพของครู คณำจำรย์และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรศึกษำต่อ กำรฝึกอบรมและกำรปฏิบัติงำน 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรรัฐจัดทุนกำรศึกษำต่อปริญญำโทและปริญญำเอกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

ในสำขำวิชำที่เปิดสอนระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
2. โครงกำรรัฐจัดทุนกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในสำขำวิชำที่เปิด

สอนระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
3.  โครงกำรก ำหนดมำตรกำรให้ ครู วิชำชีพได้มีกำรพัฒนำสมรรถนะและประสบกำรณ์ ด้ำนวิชำชีพ 

อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
4. โครงกำรก ำหนดมำตรกำรให้ มีกำรน ำผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ ในกำรพิจำรณำควำมดี

ควำมชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน  ให้ค่ำตอบแทน กำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ 
5. โครงกำรจัดตั้งหน่วยศึกษำนิเทศก์ในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรอำชีวศึกษำ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรอำชีวศึกษำ  
(ท ำหน้ำที่พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรอำชีวศึกษำท้ังของรัฐและเอกชน) 
2. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
3. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
4. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของศึกษำนิเทศก์ในกำรนิเทศ 
5. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
6. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ 
7. โครงกำรพัฒนำครูในกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
8. โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
9. โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูจัดท ำต ำรำ เอกสำรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือกับภำครัฐ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรปรับบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ให้รับผิดชอบสถำนศึกษำ

อำชีวศึกษำท้ังของรัฐและของเอกชน 
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2. โครงกำรร่วมกับคุรุสภำก ำหนดมำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนอำชีวศึกษำเป็นกำรเฉพำะ 

(ก ำหนดมำตรฐำนในกำรขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูวิชำชีพใบอนุญำตประกอบวิชำชีพผู้บริหำร
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ด้ำนอำชีวศึกษำ) 

3. โครงกำรร่วมกับส ำนักงำน ก.ค.ศ.ก ำหนดมำตรฐำนต ำแหน่งมำตรฐำนวิทยฐำนะส ำหรับครูวิชำชีพ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำและศึกษำนิเทศก์ด้ำนอำชีวศึกษำเป็นกำรเฉพำะ 

4. โครงกำรร่วมกับส ำนักงำน ก.ค.ศ.และกระทรวงกำรคลังก ำหนดมำตรฐำนชั่วโมงกำรสอนขั้นต่ ำ
และข้ันสูงของครูในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำท้ังครูวิชำสำมัญและครูวิชำชีพ 

5. โครงกำรร่วมกับส ำนักงำน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในกำรบรรจุ  แต่งตั้ง ผู้ที่มี
ควำมรู้  ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ด้ำนวิชำชีพเป็นครูวิชำชีพและคณำจำรย์ โดยก ำหนดอัตรำเงินเดือน 
ค่ำตอบแทนตำมควำมรู้  ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและชุมชน 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
2. โครงกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ ในกำรแต่งตั้ง กำรทดสอบ กำรฝึกอบรมและกำรออกใบรับรองกำร

เป็นครู ฝึกในสถำนประกอบกำร 
3. โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรกับภำคเอกชนโดยใช้มำตรกำรด้ำนภำษีอำกรเป็นแรงจูงใจ 
4. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญำระหว่ำงภำคเอกชน ชุมชนและสถำนศึกษำ 
5. โครงกำรพัฒนำควำมยั่งยืนของภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. โครงกำรยกระดับภูมิปัญญำท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสำหกรรมเชิงพำณิชย์ 
นโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
เป้ำหมำย : สถำนศึกษำของอำชีวศึกษำมีมำตรฐำนในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ ปวช.

,ปวส. และปริญญำตรี สำยเทคโนโลยี หรือสำยปฏิบัติ กำรและเป็นแหล่งเรียนรู้ ของชุมชน โดยควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำรทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญำตรี สำยเทคโนโลยี หรือสำยปฏิบัติกำรและเพ่ิมศักยภำพให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ วิชำชีพและฝึกอบรมวิ ชำชีพของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงและเครือข่ำยกำรเรียนรู้ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำรหน่วยงำน

ภำครัฐและเอกชน 
2. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและใช้ ทรัพยำกรร่วมกัน 
3. โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือและพัฒนำเครือข่ำยภำยใต้ ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรจัดกำรบริ หำร 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรบริหำรจัดกำร ตำมเกณฑ์ คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีธรรมำภิบำลโดยยึดหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศหรือกำรบริหำรจัดกำร 
3. โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในให้เชื่อมโยงกับกำรประกันคุณภำพภำยนอก 
4. โครงกำรพัฒนำศูนย์วิทยบริกำรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
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กลยุทธ์ ที่ 3 ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรเปิดสอนระดับปวช. ,ปวส. และปริญญำตรี สำย

เทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับ

ปวช.,ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดกำรจัดเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับ

ปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี สำย

เทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
2.  โครงกำรจัดหำแหล่งสนับสนุนจำกต่ำงประเทศ 
3.  โครงกำรพัฒนำและเพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ระดับอุดมศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำนักวิจัยและนวัตกรรมอำชีวศึกษำภำยใต้ ควำมร่วมมือ

กับสถำนประกอบกำรและชุมชน 
โครงการส าคัญ 
1.  โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรด้ำนกำรวิจัย 
2.  โครงกำรผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนองตอบควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและ  

ชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำง

วิชำกำรระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 เจรจำแสวงหำควำมร่วมมือทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
โครงการส าคัญ 
1.  โครงกำรศึกษำดู งำนสถำนประกอบกำรและสถำนศึกษำ ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
2.  โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลำกรระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำ ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
3.  โครงกำรแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำ ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
4.  โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำอำชีวศึกษำ ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
5.  โครงกำรให้ทุนสัมมนำวิชำกำร ประชุมวิชำกำร 
 
นโยบายที่   ๔ :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
เป้ำหมำย : ผู้บริหำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำมี ทักษะกำรบริหำรอย่ำงมีคุณภำพโดยกำรมีส่วนร่วม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มี ประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพผู้บริหำร 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรโดยฝึกประสบกำรณ์ จริง (On the Job Training) 
2. โครงกำรฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
3. โครงกำรฝึกอบรม ICT เพ่ือกำรบริหำร 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ควำมรู้ ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรจัดกำรระบบตั้งศูนย์ ข้อมูลเทคโนโลยี สำรสนเทศในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนทำงกำรศึกษำ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยรำยหัวตำมประเภทสำขำวิชำ 
2. โครงกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกร 
3. โครงกำรกำรวิเครำะห์งบประมำณกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 

 
นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
          ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ และเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โดยเฉพำะแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอด
ช่วงชีวิต กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วง
กำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน รวมถึง
กำรส่งเสริมศักยภำพวัยผู้สูงอำยุ ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 และพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 
และมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร จึงประกำศนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 ดังนี้ 
หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งม่ันด ำเนินกำรภำรกิจหลักตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20  ปี  
(พ.ศ.2561 – 2580) ในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 กำรพัฒนำกำร
เรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำน
กำรศึกษำ และนโยบำยรัฐบำลทั้งในส่วนนโยบำยหลักด้ำนกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำ
ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจำกนี้ ยัง
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 
2562 – 2565) รวมทั้งนโยบำยและแผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำดหวังว่ำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอด
ช่วงชีวิต จะได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ และมีควำมพร้อมร่วมขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในกำรเร่งรัดกำรท ำงำนภำพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและประสิทธิภำพ จึง
ก ำหนดนโยบำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน    
โดยมุ่งปฏิรูปองค์กำรเพ่ือหลอมรวมภำรกิจและบุคลำกร เช่น ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำร 

ต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย ฯลฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพ รวมทั้งกำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำ 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม 
ถึงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก 

ก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) กำรศึกษำที่เข้ำใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand โดยให้ทุกหน่วยงำนพิจำรณำวิเครำะห์ข้อมูลร่วมกันอย่ำงรอบด้ำน ครบถ้วน ร่วมกันพิจำรณำหำ
แนวทำง ขั้นตอน และวิธีกำรด ำเนินกำรร่วมกันแบบบูรณำกำรกำรท ำงำนทุกภำคส่วน 
จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร 
สื่อสำร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลำง (2) Big Data ข้อมูลขนำดใหญ่ 
(คลังข้อมูล กำรน ำข้อมูลมำรวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource 
Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหำรจัดกำรห้องเรียน School 
และ Classroom Management และ (7) โครงสร้ำงพื้นฐำน Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จ าเป็น เน้นพัฒนำควำมรู้และสมรรถนะด้ำน Digital 
Literacy ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำงกันตำมระดับและประเภทของกำรจัดกำรศึกษำ เช่น  

STEM Coding เป็นต้น 
3. การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนำ 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อำชีพ กำรเสริม 

ทักษะใหม่ (Up Skill) และกำรเพ่ิมทักษะใหม่ที่จ ำเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย (1) ผู้
อยู่ในระบบกำรศึกษำ (กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และอำชีวศึกษำ) (2) ผู้อยู่นอกระบบกำรศึกษำ (3) วัยแรงงำน 
และ (4) ผู้สูงอำยุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกเทคโนโลยีดิจิทัลและ
อำชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบำทของ กศน.ในกำร Re-Skills ด้ำนอำชีวศึกษำ
กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

4. การต่างประเทศ เน้นภำรกิจที่ต้องใช้ควำมร่วมมือระดับนำนำชำติในกำรจัดหำครูชำวต่ำงชำติให้แก่ 
สถำนศึกษำทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 2 ด้ำนหลัก ๆ 
ได้แก่ (1) ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ และ (2) ด้ำนวิชำกำร โดยเฉพำะอำชีวศึกษำ 

5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงำน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ  
ประกอบด้วย เรื่องท่ี 1 : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำยล ำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ – กำรมี
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. …. และมีกำรทบทวน จัดท ำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
– กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือกำรจัดกำรศึกษำ – กำร
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำตนเองและกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับกำร
พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต – กำรทบทวนและปรับปรุงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ – กำรจัดตั้งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรศึกษำแห่งชำติ เรื่องที่ 6 กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ 
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ กำรปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำร 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชำกำรของแต่ละหน่วยงำนใน 
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนในกำรจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้ำหมำย และใช้
ประโยชน์จำกสถำบันพัฒนำที่มีอยู่แล้ว เช่น สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือ
เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรจัดฝึกอบรมพัฒนำทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
(ผู้บริหำรหน่วยงำนทุกระดับ ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท ครู อำจำรย์ และบุคลำกรอ่ืน ๆ) 
รวมทัง้พัฒนำยกระดับให้เป็นสถำบันฝึกอบรมระดับนำนำชำติ 
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7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชำสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วยงำนสังกัด 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ด ำเนินกำรผลิตสื่อและจัดท ำเนื้อหำ (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงำน 
กิจกรรมและกำรเข้ำร่วมงำนต่ำง ๆ ของทุกหน่วยงำนในภำพรวมของ กระทรวงศึกษำธิกำร 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรศึกษำและกำร 
เรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย 

9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยกำรส่งเสริมโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ 
10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร 

บริหำรจัดกำร เช่น กำรยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหำเบื้องต้น (Call Center ด้ำนกฎหมำย) กำร
วำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ในภำพรวมของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

11. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
12. การพัฒนาครู ในสำขำวิชำต่ำง ๆ เพื่อให้มีมำตรฐำนวิชำชีพที่สูงขึ้น 
13. การศึกษายกก าลังสอง โดย – พัฒนำครูทุกระดับให้มีทักษะ ควำมรู้ที่จ ำเป็น เพ่ือท ำหน้ำที่วิทยำกร 

มืออำชีพ (Train The Trainer) และขยำยผลกำรพัฒนำผ่ำนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) – จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำน
เว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้ำงให้ภำคเอกชนสำมำรถเข้ำมำพัฒนำเนื้อหำ 
เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหำรทำงกำรศึกษำมีทำงเลือกในกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย และตลอดเวลำผ่ำน
แพลตฟอร์มด้ำนกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) –           
ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำมีแผนพัฒนำรำยบุคคลผ่ำนแผนพัฒนำรำยบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan : EIDP) – จัดท ำ “คู่มือมำตรฐำนโรงเรียน” เพ่ือก ำหนดให้
ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น 
 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ และ 
เติมเต็มช่องว่ำงระหว่ำงทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยำยและยกระดับอำชีวศึกษำทวิภำคีสู่คุณภำพ
มำตรฐำน เน้นร่วมมือกับสถำนประกอบกำรชั้นน ำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนควำมร่วมมือกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนสู่มำตรฐำนนำนำชำติ 

 มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill กำรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตก ำลัง 
แรงงำนที่มีคุณภำพตำมควำมเป็นเลิศของแต่ละสถำนศึกษำและตำมบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์กำร
พัฒนำประเทศและสถำนประกอบกำร 

 มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (TVET  
Excellence Center) สู่มำตรฐำนสำกล ผลิตอำชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงกำรน ำนวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่กำร
อำชีวศึกษำดิจิทัล (Digital College) 

 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบกำร พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อ 
กำรด ำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational 
Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของผู้เรียนผ่ำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในต่ำงประเทศและกำรแข่งขันในเวทีระดับ
นำนำชำติ 
 

http://www.deep.go.th/
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 มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้ำงภำพลักษณ์สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเพ่ือ 
ดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ำมำเรียน 

 สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ และจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย 
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ.  
2562 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังส ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับให้ได้รับโอกำสทำง 
กำรศึกษำจนส ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับ 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรปรับตัวรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่จะเกิดข้ึนในอนำคต 

 ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถเป็นอำชีพ และ
สร้ำงรำยได ้

การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 เฝ้ำระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 ปฏิรูปองค์กำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมเป็นเอกภำพของหน่วยงำน 
 ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศต่ำง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 

โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชำชน ตลอดจนกระทรวงศึกษำธิกำรโดยรวม 
 ยกระดับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ (Big Data) 

 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร น ำนโยบำยและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทำง 
ในกำรวำงแผนและจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565    ตำมท่ีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ให้แนวทำงในกำรบริหำรงบประมำณไว้ 

2. ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ 
ระดับพ้ืนที่โดยให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักตรวจ
รำชกำรและติดตำมประเมินผล สป. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรตำมล ำดับ โดยมีบทบำทภำรกิจ
ในกำรตรวจรำชกำรติดตำมประเมินผลในระดับนโยบำยและจัดท ำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ                       
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ทรำบตำมล ำดับ 

3. กรณีมีปัญหำในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ให้ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลและด ำเนินกำร 
แก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภำคีเครือข่ำยในกำรแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ติดตำมฯ ข้ำงต้น ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรตำมล ำดับ 
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ส่วนที่  2ส่วนที่  2  

ข้อมูลพื้นฐาน 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

  

1. 1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  คติพจน์  ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายปรัชญา  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  คติพจน์  ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

ปรัชญา    “ทักษะเชี่ยวชาญ    วิชาการล ้าเลิศ   เชิดชูคุณธรรม   ก้าวน้าเทคโนโลยี 
 

วิสัยทัศน์   “ เป็นสถานศึกษามุ่งสร้างก้าลังคนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มี มาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับประเทศอย่างมีคุณธรรมน้าองค์การสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

 

เอกลักษณ์ 
 

  “เป็นแหล่งเรียนรู้  คู่บริการ” 
 

อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา 
 

  “บริการดี  ฝีมือเยี่ยม” 
 

พันธกิจ   
   1.  ผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.)  และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ) 
   2.  พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครู  บุคลากร  อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ 
   3. ส่งเสริมประสิทธิภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาชีพทั งในประเทศและอาเซียน 
   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม  และระบบ  ICT 
 
 

คติพจน์ 
 ลูกพระวิษณุหนองคาย    ต้องมีศักดิ์ศรี   ต้องมีฝีมือ   มีเป้าหมายชีวิต 
 ห่างไกลยาเสพติด   และด้ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

 

เป้าประสงค์ 
 1.  ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญทักษะมาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความพร้อมสู่ตลาดแรงงานทั งในประเทศและ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2.  งานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพและมีประโยชน์เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
 3.  ระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 4.  การบริหารและฝึกอาชีพวิชาชีพสร้างโอกาสและพัฒนาสู่การแข่งขันระดับประเทศ 
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2.  จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเด่น 
 1. จัดผู้สอนและบุคลากรต่างๆ  ได้ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ 

2. จัดระบบความร่วมมือ  ประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาคีและระบบปกติ 

3. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน  รวมทั งในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม และมีการจ้าผลงานมาใช้ 
ในการพัฒนาสถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น และประเทศ 

4. สามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทั งในและนอกสถานศึกษาด้วยตนเอง 
5. จัดระบบความร่วมมือ  ประสานงานระหว่างสถานศึกษาภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาใน 

การจัดการศึกษา  และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
6. จัดกิจกรรม/โครงการ  ส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพและ 

การพัฒนาทางเทคโนโลยี 
7. จัดกิจกรรมโครงการ  ที่ให้บริการแก่ชุมชน  และท้องถิ่น 
8. ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ตามประเพณีและเพ่ือการพัฒนา 

ท้องถิ่น 
9. มีพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยง และไม่เก่ียวข้องกับสารเสพติด และอบายมุข 
10. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสถาน 

ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ  ชุมชน  และท้องถิ่นให้ความรู้ในสถานศึกษา 
 

ความโดดเดน่ของสถานศกึษา  (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ) 
1. โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
2. โครงการความร่วมมือไทย-ลาว-เวียดนาม-อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น  และจีน  เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น 
4. ผ่านการตรวจประเมินตามโครงการโรงอาหารในสถานศึกษา  ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน           

ของกรมอนามัย  ประจ้าปี  2559  ได้มาตรฐาน  ระดับดี 
5. ได้รับรางวัลสุดยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา  ประจ้าปี  2560  เรื่อง  

เตาเผาพ่นไปแบบเติมเชื อเพลิงชีวมวลอัตโนมัติ 
6. เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ระดับอาชีวศึกษา ประจ้าปี 2555 และ 2560 

 

3.  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
     พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.)  และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ) 

- กลยุทธ์ที่ 1  ผลิตผู้ส้าเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ 
เฉพาะทางตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

- กลยุทธ์ที่ 2  ผู้ส้าเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะ  สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครู  บุคลากร  อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ 

- กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายและจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมมือกับสถาน 
ประกอบการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน  
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- กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพและ 
ประสิทธิภาพ 
     พันธกิจที่  3. ส่งเสริมประสิทธิภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนนุพัฒนา นวัตกรรม  โครงงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ์ วิจัย และองค์ 
ความรู้ด้านอาชีวศึกษา  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจน้าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและในชุมชน 

- กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมเผลแพร่การสร้าง นวัตกรรม โครงงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย   
รองรับกับการพัฒนาประเทศ 
     พันธกิจที่  4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาชีพทั งในประเทศและอาเซียน 

- กลยุทธ์ที่ 1  ระดมทรัพยากรสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพทั งภายในประเทศและ 
ภายนอกประเทศให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

- กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ทันสมัย 
- กลยุทธ์ที่  3 ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก 

ฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา   
     พันธกิจที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม  และระบบ  ICT 

- กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลัก                   
ธรรมาภิบาล 

- กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  ICT  มาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้อง 
รองรับกับการพัฒนาประเทศของศตวรรษท่ี 21 

- กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถด้ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

- กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
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วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 
ประวัติ  ความเป็นมา  ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2481 เดิมคือโรงเรียน
ช่างไม้หนองคาย โดยอาศัยโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปทุมเทพรังสรรค์เป็นสถานที่เรียนและฝึกงาน
ต่อมาได้งบประมาณมาจัดสร้าง คือ สถานที่ตั้งในปัจจุบัน   

สภาพการจัดการเรียนการสอน เริ่มต้นด้วยโรงฝึกงานเล็ก ๆ  2 หลัง และบ้านพักครู  4 หลัง  
จ านวนนักเรียน  28  คน  รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยเปิดหลักสูตร  3  ปี  เมื่อ พ.ศ. 
2482   บนพื้นที่  18 ไร่  3 งาน  47  ตารางวา  และโรงเรียนช่างไม้หนองคายด าเนินกิจการเรื่อยมา 

พ.ศ.  2489  เกิดกรณีพิพาท ระหว่างไทยกับอาณานิคมฝรั่งเศส คือ ประเทศลาว (สปป. ลาว 
ในปัจจุบัน)  ไทยมีความจ ายอมที่ต้องมอบดินแดนบางส่วนคืนให้แก่ฝรั่งเศส   ซึ่งดินแดนที่ต้องมอบคืน
นั้นมีโรงเรียนช่างไม้ของไทยตั้งอยู่แห่งหนึ่ง คือโรงเรียนช่างไม้ล้านช้าง  เมื่อเป็นเช่นนั้นโรงเรียนช่างไม้
ล้านช้าง จึงต้องย้ายเข้ารวมกับโรงเรียนช่างไม้หนองคาย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

พ.ศ.2499 กรมอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้โรงเรียนช่างตัดผมหนองคาย ในจังหวัดหนองคาย
สมัยนั้น  มารวมเป็นโรงเรียนช่างไม้หนองคาย  
 พ.ศ.  2502  โรงเรียนช่างไม้หนองคายได้ยกฐานะเป็น โรงเรียนการช่างหนองคาย  ในปีถัดมา  
พ.ศ. 2503 โรงเรียนการช่างหนองคาย ได้เข้าร่วมอยู่ในโครงการฝึกช่างฝีมือของสนธิสัญญาป้องกัน
ร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส.ป.อ.) ท าให้ได้รับงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น  จึงมีการปรับปรุงอาคาร
โรงฝึกงานและอาคารสถานที่เพ่ิมมากข้ึนเพื่อเตรียมเปิดท าการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.ศ. 4)   ในปี
ต่อมาได้เปิดแผนกช่างเพ่ิมอีก 2  แผนกคือ  แผนกช่างก่อสร้าง  แผนกช่างประสม  (ปัจจุบันคือแผนก
ช่างเชื่อมโลหะ) 
 พ.ศ.  2507  เปิดเพิ่มอีก  2  แผนก  คือ  แผนกช่างยนต์  และแผนกช่างกลโรงงาน 
 พ.ศ.  2508  ทางราชการยุบโรงเรียนช่างปั้นโพนพิสัย  มารวมกับโรงเรียนการช่างหนองคาย 
 พ.ศ.  2509  โรงเรียนการช่างสตรีหนองคาย ได้ย้ายเข้ามารวมกับโรงเรียนการช่างชายหนองคาย 
 พ.ศ. 2511  เปิดแผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม   (ปัจจุบันเรียกแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์)  
จากนั้นโรงเรียนการช่างหนองคายได้ด าเนินกิจการก้าวหน้ามาโดยตลอด    มีจ านวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น
เป็นล าดับจนเกิดปัญหาเรื่อง  การขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน   เครื่องมือเครื่องจักร ตลอดจนอาคาร
สถานที่ไม่เพียงพอ จึงปรับการรับนักเรียนเข้าเรียน  2 ผลัด (เช้า-บ่าย) และจ านวนครู - อาจารย์ก็เพ่ิม
มากขึ้น 

พ.ศ.2520  โรงเรียนการช่างหนองคาย ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนเทคนิคหนองคาย   
พ.ศ.2522  โรงเรียนเทคนิคหนองคาย ได้ปรับยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคหนองคายเมื่อวันที่   

1  ตุลาคม  พ.ศ.  2522 
 พ.ศ. 2523 เปิดสอนคณะวิชาคหกรรม ได้แก่ แผนกวิชาผ้า แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
และแผนกวิชาคหกรรมทั่วไป 
 พ.ศ.  2525   เปิดสอนคณะวิชาบริหารธุรกิจ  ไดแ้ก่   แผนกการบญัช ี และแผนกการขาย 
 พ.ศ.  2527  เปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2  แผนกคือ  แผนก
ช่างยนต์  และแผนกคหกรรม 
 พ.ศ.  2528  เปิดแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
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 พ.ศ.  2533  เปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) 2  แผนก คือ   
แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาการตลาด 
 พ.ศ. 2534 เปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2  แผนก  คือ  แผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   สาขาเครื่องกลไฟฟ้า   และสาขาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ  และแผนก
วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 พ.ศ.  2535  เปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง และวิทยาลัยเทคนิคหนองคายได้รับเลือกจากกรมอาชีวศึกษาให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ประเภท
ช่างอุตสาหกรรม 
 พ.ศ.  2536  เปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3  แผนก  คือแผนก
วิชาช่างเทคนิคการผลิต  แผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นอกจากนี้ยังได้เปิด
ท าการสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)   1  สาขา  คือ สาขาเครื่องกล 
 พ.ศ. 2537 เปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ คือ   สาขา
การจัดการงานบุคคล   และในวันที่   29  กันยายน   พ.ศ. 2537  กระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้
วิทยาลัยเทคนิคหนองคายใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพ่ือเป็นที่จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งใหม่ 
(เป็นแห่งที่ 2) ที่ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย(ห่างจากตัวจังหวัดไปตามเส้นทางอ าเภอโพนพิสัย  
7  กิโลเมตร) มีเนื้อท่ี  159  ไร่  3 งาน  24  ตารางวา 
 พ.ศ.  2538  เปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส .)  ภาคสมทบ   คือ  
สาขาการบัญชี 
 พ.ศ.  2539  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ที่รวมอยู่กับวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้รับการ
ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา  สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา   กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2539 ด้วยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 โดยแยกออกจากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และย้ายไป   
ณ  ที่ท าการแห่งใหม่  เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  2541 
 พ.ศ.  2541 ได้ย้ายแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่  ซึ่งได้ก่อสร้างอาคารเรียน
ปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อย  มีพ้ืนที่ใช้สอย  2,400  ตารางเมตร  และได้รับโครงการช่วยเหลือครุภัณฑ์
จากโครงการเงินกู้กองทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น (OECF) ในวงเงินงบประมาณ 
70 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2541 - 2543  ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอีก    
1 หลัง    มีพ้ืนที่ใช้สอย 2,400 ตารางเมตร และได้ย้ายแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ไปเปิดท าการสอนที่
วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งใหม่ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2543           

พ.ศ. 2542 วิทยาลัยเทคนิคหนองคายได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ  
ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ปริญญาตรี  เขตการศึกษา 9 

พ.ศ. 2542  เปิดท าการสอน ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาโยธา 
พ.ศ. 2546   เปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
พ.ศ. 2548  เปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) สาขางานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2549 เปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิค

ไฟฟ้า พ.ศ. 2548 เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง   
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คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ณ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต  (คอ.ม.)  จ านวน  4   สาขา คือ  สาขาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล  และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2551  เปิดท าการสอนระดับปริญญาตรี   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
หรือ  (ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า)   เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551   ให้จัดการ
อาชีวศึกษา ตามมาตรา 6  และมาตรา 7  และมาตร 8  ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ  ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.  
2551  โดยรับนักศึกษารุ่นแรก  จ านวน  1 ห้อง 20  คน  โดยเปิดท าการสอนภาคเรียนที่ 1/2551  
เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ. 2551  และให้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

พ.ศ. 2552  โครงการเปิดท าการสอนระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) เพ่ิมเป็น  5  สาขา   ในปีการศึกษา  2552   คือ  สาขา  ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า  (เดิม)    
ทล.บ. อุตสาหการ-เครื่องมือกล , ทล.บ. อุตสาหการ-เชื่อมประสาน  ทล.บ. โยธา  และ ทล.บ. เครื่องกล  
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

พ.ศ.2554  ได้ท าการย้ายแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  ไปเปิดท าการเรียนการสอนที่
วิทยาลัยเทคนิคแห่งใหม่ 

พ.ศ. 2557 โครงการเปิดท าการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
ภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1   5  สาขาดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พ.ศ. 2558  โครงการเปิดท าการสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.)  
ภายใต้สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เพ่ิมอีก 1 สาขาดังนี้  สาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 
 พ.ศ.2559  ได้ท าการย้ายแผนกวิชาโลจิสติกส์ ,แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์,และแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไปเปิดท าการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งใหม่ 
 พ.ศ.2562  ได้ท าการย้ายแผนกวิชาช่างยนต์ , แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  ไปเปิดท าการเรียนการ
สอน ที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งใหม่ 

พ.ศ. 2563  เปิดท าการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพ่ิมอีก 1 สาขา
ดังนี้  คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 

พ.ศ. 2564  เปิดท าการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   
เพ่ิมอีก 1 สาขาดังนี้  คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ปัจจุบันมี 2 แห่ง   แห่งเดิมตั้งอยู่เลขที่ 306  หมู่ 5  ถนนมิตรภาพ 
ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา  และวิทยาลัยเทคนิค
หนองคายแห่งใหม ่ มีเนื้อที่  159  ไร่  3  งาน  24  ตารางวา 
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หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้เปิดสอน 3 ระดับ   คือ  (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.) ใช้หลักสูตร พุทธศักราช 2556   เพ่ิมเติม  พ.ศ.2557  (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  ใช้หลักสูตร พุทธศักราช 2557 (3) ระดับปริญญาตรีเปิดสอน 1  หลักสูตรภายใต้
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  และ
หลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของชุมชนและความพร้อมของสถานศึกษา   
 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดสอน 14 สาขางาน  ได้แก่  
1. สาขาวิชาช่างยนต์     2.  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน     
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ     4.  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์      6.  สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์   
7. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง       8.  สาขาวิชาโยธา      
9. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม      10.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
11. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์     12.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
13. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์      14.  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เปิดสอน 16  สาขางาน  ได้แก่  
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์      2. สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม    
3.  สาขางานเครื่องมือกล      4. สาขางานแม่พิมพ์โลหะ     

     5. สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  6. สาขางานไฟฟ้าก าลัง  
     7. สาขางานเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ   8. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  
     9. สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์    10. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง    
     11. สาขาวิชาโยธา       12. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม   
     13. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์   14. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     15. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน   16. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   
 

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

 
 



 

 

 

 

 

 

 

27
37
3 



 

 

 

 

28 



 
  

  

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

ผู้อ านวยการ 

นายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายวิชิต  ธรรมฤทธิ์ 

ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร  

นางสถาพร  ศรีสมพร 

งานบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวเยาวภา  ศรีจะบก 

งานบุคลากร 

นางอรุณี  แสงงาม 

งานการเงิน 

นางสถาพร  ศรีสมพร 

งานบัญชี 

นางวารี  เพชรไพรินทร์ 

งานพัสดุ 

นายสุรศักดิ์  จิตประเสริฐ 

งานอาคารสถานท่ี 

นายภาคภูมิ  กลั่นไพรี 

งานทะเบียน 

นางปวีณา  สมบูรณ์เรศ 

งานประชาสัมพันธ์ 

นายจิระพจน์  ประพิน 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 

นางสาวสุขภิรมย์  กุณรักษ์ 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 

นายภาคิน  เหรีญทอง 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นายสุเมศ  ภาคีนุยะ 

งานความร่วมมือ 

นายสุริยา  สาวะรีพล 

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรนฯ 

นายรุ่งเรือง  เพ็ญกุลกิจ 

งานประกันคุณภาพฯ 

นางกรรณิกา  สายสิญจน์ 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

นายอนุพงษ์  ลีพงษ์ 

ผู้แทนฝ่ายงานและความร่วมมือ 

นายภาคิน  เหรียญทอง 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

นางสุรีรัตน์  จันทัมมา 

 

งานวัดผลและประเมินผล 

นายจรัญ  ทวยจันทร์ 

แผนกวิชาสามัญ 

นางสาวพัฒนา  สุมาล ี

แผนกวิช่างกลโรงงาน 

นายกิตติศักด์ิ  ค าสุข 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

นายแสวง  จันทธรรม 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

นายจิระเดช  ลครร า 

แผนกวิชาช่างโยธา 

นายจิระเดช  ลครร า 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

นายสัตยา  ก าแพงศิริชัย 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายชิณกรศ์  ชมพิกุล 

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส ์

นายสิทธิไชย สิงห์มหาไชย 

งานศูนย์พลังงานทดแทน 

นายประหัส  เพ็ญพาด 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 

นางสาวศิริวรรณ  ประดิษฐ์ด้วง 

งานพัฒนาหลักสุตรฯ 

นายสุดสาคร  พาติกบุตร 

งานส่ือการเรียนการสอน 

นางสาวชญานิษฐ์  ใหญ่เลิศ 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

นายวิเชียร  สุวรรณพล 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

นายนนทวัฒน์  ดีบ้านโสก 

แผกนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายสุระพล  ใจขาน 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

นายบุญชัย  ไชยอาจ 

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

นายสมชัย  นวนศร ี

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม 

นายพีรเดช นิยะสม 

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ 

นายจรัญ  ทวยจันทร์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการฯ 

นายพนม  แสงแก้ว 

งานปกครอง 

นายวิเชียร  อิฐถารัตน์ 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

นายสุวัฒน์  ภาคีนุยะ 

งานครูท่ีปรึกษา 

นายทรงศักด์ิ  ลือจันดา 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

นายมานพ  สมอินเอก 

งานกิจกรรมนักเรียน (วท.2) 

นายจักรพันธุ์  สุริยวงศ์ 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

นางณิชาภา  ข าสมบัติ 

งานแนะแนวและจัดหางาน 

นายรีระวัฒน์  เสาวภาคไพบูลย์ 

 

ผู้แทนฝ่ายกิจการฯ 

ว่าท่ี ร.ต.สุริยา สาวระรีพล 

 

คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ 

 



 
 

6.  ข้อมลูบุคลากร 
 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
6.1  อัตราก าลัง  ปี  2564   ข้อมูล  ณ  วันที่  25   ตุลาคม  2564 

ผู้ให้ข้อมูล  นางกรรณิกา  จันทะคาม 
 

อัตราก าลังของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                           มีบุคลากรท้ังสิ้น................190.......................คน 
 

ก.  ข้าราชการ     

1.  ผู้บริหาร   ……..……5.………..  คน 

2. ข้าราชการคร ู   …………92…….…  คน 

3. ข้าราชการพลเรือน  …………..2.………  คน 
 

ข.  ลูกจ้างประจ า      

1. ท าหน้าที่สอน   ……………-………  คน 

2. ทั่วไป/สนับสนุน  ………….2.………  คน 
 

ค.  พนักงานราชการ 

1. ท าหน้าที่สอน   ………….4………  คน 

2. ทั่วไป/สนับสนุน  ………….2…….…  คน 

ง.  ลูกจ้างชั่วคราว 

1.  ท าหน้าที่สอน   ………….42….…  คน 

2.  ทั่วไป/สนับสนุน  ………….41….…  คน 
 

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างมาช่วยราชการ ……………-……….  คน 
 

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง  ไปช่วยราชการที่อ่ืน ………..…-.…….…  คน 
 

ช. มีอัตราว่าง  ไมม่ีคนครอง  ………….-…………  คน 

1. ข้าราชการ   ……….…-…………  คน 

2. ลูกจ้างประจ า   ……….…-.…………  คน 

6.2  ข้อมูลบุคลากร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 ก.  ครูผู้สอน    
-  ต่ ากว่า  ม.6  ……-……  คน 
-  ปวช./ม.6  ……-……  คน 
-  ปวส./อนุปริญญาตร ี ……-……  คน 
-  ปริญญาตร ี  .…69.…..  คน 
-  ปริญญาโท  .…66..…  คน 
-  ปริญญาเอก  ……2……  คน 
 รวม                  ..137....            คน 

ข.  เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน        
..........14.............. คน  ..................คน 
.............3.............. คน  ..................คน 
............7............... คน  ..................คน 
...........24............ คน  ..................คน 
...............-........... คน  ..................คน 
................-............ คน  ..................คน 
รวม.....48........... คน รวมทั้งสิ้น....185......คน 



ล ำดบั ต ำแหน่ง วุฒิ ต ำแหน่ง/
ที่ ระดบั สงูสดุ หน้ำที่พิเศษ

   1. ผู้บริหำร
1 นายเดชวิชัย พมิพโ์คตร คศ.3 ปร.ด. บริหารอาชีวศึกษา ผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ
2 นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล รองผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ
3 นายพนม แสงแกว้ คศ.3 ค.อ.ม. ไฟฟา้ รองผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ
4 นางสาวสุขภริมย์ กณุรักษ์ คศ.3 ค.อ.ม. คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีฯรองผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ
5 นางสุรีรัตน์ จันธัมมา คศ.2 ศศ.ม. การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ

   2. ขำ้รำชกำรพลเรือน
6 นางบศุรา ภาคีนยุะ ช านาญงาน ศศ.บ. การจัดการทั่วไป หวัหนา้งานบญัชี
7 นางสาวเยาวภา ศรีจะบก ปฏบิติังาน ปวส. การบ ญชี หวัหนา้งานบริหารงานทั่วไป

   3. สำขำวิชำสำมญัสมัพันธ์  
          3.1 กลุ่มวิชำสำมญั
          3.1.1 กลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ

8 นางสาวศิริวรรณ ประดิษฐ์ด้วง คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา หวัหนา้งานวิทยบริการและหอ้งสมดุ
          3.1.2 กลุ่มวิชำภำษำไทย

9 นางสาวพฒันา สุมาลี คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน หวัหนา้แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ์
10 นางสาวยุพา ติหะปญัโย คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครูประจ ากลุ่มวิชาภาษาไทย

          3.1.3  กลุ่มวิชำพลำนำมยั
11 นางเพญ็ประภา นติยวรรณ คศ.3 กศ.ม. วิจัยการศึกษา ครูประจ ากลุ่มวิชาพลานามยั
12 นายมานพ สมอนิเอก คศ.2 ค.ม. นวตักรรมบริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยหวัหนา้งานปกครอง
13 นายธีรพงษ์ ชูพนัธุ์ คศ.1 กศ.ม. การศึกษามหาบณัฑิต ผู้ช่วยหวัหนา้งานกจิกรรมนกัเรียนฯ

          3.2  กลุ่มวิชำสมัพันธ์
          3.2.1  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์

14 นางสลักจิต สุขช่วย คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ประจ ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
15 นางกรรณิกา สายสิญจน์ คศ.3 ค.อ.ม. คอมพวิเตอร์และ หวัหนา้งานประกนัคุณภาพ
16 นางณัฐชา วิเศษสุนทร คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป หวัหนา้งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

          3.2.2  กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
17 นางพสิมยั ค าสวนจิก คศ.3 กศ.ม. วิจัยการศึกษา ครูประจ ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
18 นางสถาพร ศรีสมพร คศ.3 วท.บ. สถิติประยุกต์ หวัหนา้งานการเงิน
19 พ.อ.อ.ไกรอ าพร ศรีสมพร คศ.3 วท.บ. สถิติประยุกต์ ครูประจ ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

          3.2.3 กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ
20 นางปวีณา สมบรูณ์เรศ  คศ.3 คศ.ม. ภาษาองักฤษ หวัหนา้งานทะเบยีน
21 นางศศิธร แกว้บริสุทธิ์ คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครูประจ ากลุ่มวิชาภาษาองักฤษ
22 นางสาวหงส์สุนยี์ เอื้อรัตนรักษา คศ.3 ปร.ด. เทคโนโลยีการศึกษา ผู้ช่วยหวัหนา้งานความร่วมมอื
23 นางณิชาภา ข าสมบติั คศ.2 ศษ.ม. การสอนภาษาองักฤษ หวัหนา้งานสวัสดิการนกัเรียนนกัศึกษา
24 นางสาวมนสันนัท์ สุภเทพ คศ.1 คศ.บ. ภาษาองักฤษ ครูประจ ากลุ่มวิชาภาษาองักฤษ
25 นายพพิฒัน์ ค าฝอย คศ.1 คศ.บ. ภาษาองักฤษ ครูประจ ากลุ่มวิชาภาษาองักฤษ

   4. สำขำวิชำ
   4.1  สำขำวิชำชำ่งยนต์

26 นายสุดสาคร พาติกบตุร คศ.2 วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล หวัหนา้แผนกวิชาช่างยนต์
27 นายจันสม คัณทะสุวรรณ คศ.2 ค.บ. อตุสาหกรรมศิลป์ ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์

ชื่อ - สกุล วิชำเอก

  ขอ้มลูรำยชื่อบคุลำกร ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ.2565
          ชื่อสถำนศึกษำ  วิทยำลยัเทคนิคหนองคำย



ล ำดบั ต ำแหน่ง วุฒิ ต ำแหน่ง/
ที่ ระดบั สงูสดุ หน้ำที่พิเศษ
28 นายสุรศักด์ิ จิตประเสริฐ คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล หวัหนา้งานพสัดุ
29 ว่าที่ ร.ท.ชินภทัร แกว้โกมนิทวงษ์ คศ.4 ค.อ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล ผู้ช่วยหวัหนา้งานอาชีวศึกษาบณัฑิต
30 นายวิเชียร อฐิถารัตน์ คศ.2 ค.อ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล หวัหนา้งานปกครอง
31 นายชัชพร์ี เจริญ คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์
32 ว่าที่เรือตรีอนสุรณ์ ตวงกระสินธุ์ คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล ผู้ช่วยศูนย์พลังงานทดแทน
33 นายมนต์ชัย ราชกจิ คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์
34 นายสุวิทย์ นนัทะบตุร คศ.3 ปทส. เทคนคิยานยนต์ หวัหนา้งานยานพาหนะ
35 นายมงคล บญุกอง คศ.1 ค.อ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์
36 นายวงศ์สวัสด์ิ  จ าปาทอง คศ.1 ค.อ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์
37 นายสมบติั อาสนานิ คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
38 นายสุวิจักขณ์ อศัวพฒันชิน คศ.1 ค.อ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์
39 นายพชิิต ชนะเคน คศ.1 ปทส. เคร่ืองกล ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์

 4.2  สำขำวิชำชำ่งกลโรงงำน
40 นายกติติศักด์ิ ค าสุข คศ.3 ค.บ. เคร่ืองมอืกล หวัหนา้แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
41 นายชิณกรศ์ ชมพกิลุ คศ.2 ค.อ.ม. เคร่ืองมอืกล หวัหนา้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
42 นายมณเทยีร พลศรีลาภ คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมอตุสาหการ หวัหนา้งานปกคอรง
43 นายจรัญ ทวยจันทร์ คศ.3 ค.อ.ม. เคร่ืองมอืกล หวัหนา้งานวัดผลและประเมนิผล
44 นายทรงศักด์ิ ลือจันดา คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมอตุสาหการ หวัหนา้งานครูที่ปรึกษา
45 นายรีระวัฒน์ เสาวภาคย์ไพบลูย์ คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา หวัหนา้งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
46 นายกนสิุทธิ์ โพธิน์า คศ.2 ค.บ. อตุสาหกรรรมศิลป์ ครูประจ าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
47 นายอนพุงษ์ ลีพงษ์ คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา หวัหนา้งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
48 นายพษินุ นลิมติร คศ.2 คศ.ม. การบริหารการศึกษา ครูประจ าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
49 นายปฏภิาณ ภพูนันา คศ.1 อส.บ. เทคโนโลยีอตุสาหการ ครูประจ าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

   4.3  สำขำวิชำชำ่งเชื่อมโลหะ
50 นายแสวง จันทธรรม คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมอตุสาหการ หวัหนา้แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
51 นายบรรเทา สุขช่วย คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมอตุสาหการ ผู้ช่วยหวัหนา้แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
52 นายสมานจิตร แสนสุข คศ.2 ศษ.บ. การวัดผลและประเมนิผล ผู้ช่วยหวัหนา้แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
53 นายวินยั อว้นโพธิก์ลาง คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครูประจ าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
54 นายประธาน วรคันธ์ คศ.2 ปทส. เทคนคิการผลิต ครูประจ าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

   4.4  สำขำวิชำชำ่งอิเลก็ทรอนิกส์
55 นายนนทวัฒน์ ดีบา้นโสก คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา หวัหนา้แผนกวิชาอเิล็กทรอนกิส์
56 นายสุวัฒ ภาคีนยุะ คศ.2 วท.บ. เทคโนโลยีอตุสาหกรรม หวัหนา้งานโครงการพเิศษและบริการฯ
57 นายกมล มาสุข คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา้ ครูประจ าแผนกวิชาช่างอเิล็กทรอนกิส์
58 นายพนัค า ช่อวงศ์ คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครูประจ าแผนกวิชาช่างอเิล็กทรอนกิส์
59 นายสุเมศ ภาคีนยุะ คศ.3 ปทส. ไฟฟา้ส่ือสาร หวัหนา้งานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ
60 นายจิระพจน์ ประพนิ คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา้ส่ือสาร หวัหนา้งานประชาสัมพนัธ์
61 นายไกรศร ดวงศรี คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครูประจ าแผนกวิชาช่างอเิล็กทรอนกิส์
62 นางสาวองัคณา อตัถาพร คศ.4 คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟา้ หวัหนา้งานหลักสูตรและการสอน
63 นายรุ่งเรือง เพญ็กลุกจิ คศ.2 คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟา้ หวัหนา้งานวิจัยพฒันาและส่ิงประดิษฐ์ฯ
64 นายสมคิด ลาแสง คศ.3 ปทส. ไฟฟา้การส่ือสาร ครูประจ าแผนกวิชาช่างอเิล็กทรอนกิส์
65 นายลิขิต ล าไธสง คศ.2 ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา ครูประจ าแผนกวิชาช่างอเิล็กทรอนกิส์

ชื่อ - สกุล วิชำเอก



ล ำดบั ต ำแหน่ง วุฒิ ต ำแหน่ง/
ที่ ระดบั สงูสดุ หน้ำที่พิเศษ

   4.5  สำขำวิชำชำ่งไฟฟ้ำก ำลงั
66 นายบญุชัย ไชยอาจ คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา้ หวัหนา้แผนกวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง
67 นางพรเพญ็ วังพมิลู คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา้ ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง
68 นายประสิทธิ ์       ใจขาน คศ.2 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา้ ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง
69 สิบเอกประสานพนัธ์ สายสิญจน์ คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา้ ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง
70 ว่าที่  ร.ต.สุริยา สาวะรีพล คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา้ ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง
71 นายวิเชียรชัย ทองไสย คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา้ ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง
72 นายวิทยา บตุรโยธี คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา้ ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง
73 นายสุริยัน ศรีปา คศ.1 อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟา้ ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง

   4.6  สำขำวิชำชำ่งก่อสร้ำง
74 นายจิระเดช ลครร า คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา หวัหนา้แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง
75 นายธานนิทร์ แสงสว่าง คศ.2 ค.บ. อตุสาหกรรมกอ่สร้าง ผู้ช่วยหวัหนา้แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง
76 นายภาคภมูิ กล่ันไพรี คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา หวัหนา้งานอาคารสถานที่ 
77 นายโชคทวี ธรรมศร คศ.2 ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา ครูประจ าแผนกวิชาช่างกอ่สร้าง
78 นายจักรพงค์ ถิ่นไกล คศ.1 ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา ครูประจ าแผนกวิชาช่างกอ่สร้าง

  4.7  สำขำวิชำสถำปตัยกรรม
79 นายพรีเดช นยิะสม คศ.1 ภ.สถ.บ. ภมูสิถาปตัยกรรม หวัหนา้แผนกวิชาสถาปตัยกรรม
80 นายปยิะฉัตร ไตรแสง คศ.3 สถ.ม. สถาปตัยกรรม ผู่ช่วยหวัหนา้แผนกวิชาสถาปตัยกรรม
81 นายพศิาล คีรีวงก์ คศ.1 สถ.ม. เทคโนโลยีอาคาร ครูประจ าแผนกวิชาสถาปตัยกรรม

     4.8  สำขำวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน
82 นายวิเชียร สุวรรณพล คศ.2 ค.อ.ม วิศวกรรมอตุสาหการ หวัหนา้แผนกวิชาเทคนคิพื้นฐาน
83 นายอดิศักด์ิ ภกัดีราช คศ.2 ศษ.บ. บริหารการศึกษา ครูประจ าแผนกวิชาเทคนคิพื้นฐาน

   4.9  สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ
84 นายสุระพล ใจขาน คศ.3 ค.อ.ม. คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีฯหวัหนา้แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
85 นางสาวอาริยา อยุะพตัิง คศ.3 ค.อ.ม. คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ ครูประจ าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
86 นางสาวชญานษิฐ์ ใหญ่เลิศ คศ.1 ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ หวัหนา้งานส่ือการเรียนการสอน
87 นายอภวิัฒน์ ฮงทอง คศ.1 ค.อ.ม. คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีฯครูประจ าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.10 สำขำวิชำชำ่งเทคนิคคอมพิวเตอร์
88 นายสมชัย นวนศรี คศ.3 ค.อ.ม. คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี หวัหนา้แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์
89 นายภาคิน เหรียญทอง คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา้ หวัหนา้งานวางแผนและงบประมาณ

4.12 สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์
90 นายสิทธิไชย สิงหม์หาไชย คศ.3 ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา้ หวัหนา้แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนกิส์
91 นางปยิะมาศ ธาตุวิสัย คศ.1 ค.อ.บ. วิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส์ ครูประจ าแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนกิส์

 4.13 สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
92 นายสัตยา ก าแพงศิริชัย คศ.3 ค.อ.บ. คอมพวิเตอร์ หวัหนา้แผนกวิชาบริหารธุรกจิ
93 นายพรชัย แย้มบาน คศ.2 ค.อ.ม. เคร่ืองมอืกล ผู้ช่วยหวัหนา้แผนกวิชาบริหารธุรกจิ
94 นายจักรพนัธุ์ สุริยวงศ์ คศ.2 บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกจิ ครูประจ าแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ
95 นางอรุณี แสงงาม คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา หวัหนา้งานบคุลกร
96 นายอภชิาติ คุณปญัญา คศ.2 บธ.บ. ธุรกจิศึกษา-คอมพวิเตอร์ ครูประจ าแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ
97 นางอไุรวรรณ จันทร์นนท์ คศ.2 ค.อ.ม. คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยฯี ครูประจ าแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ

ชื่อ - สกุล วิชำเอก



ล ำดบั ต ำแหน่ง วุฒิ ต ำแหน่ง/
ที่ ระดบั สงูสดุ หน้ำที่พิเศษ
1 นางปนดัดา มาลาศรี ค.บ. สังคมศึกษา พนกังานพสัดุ
2 นายดุสิต อณุาพรหม ปวส. พนกังานขับรถงานเกษตรและกอ่สร้าง

ล ำดบั ต ำแหน่ง วุฒิ ต ำแหน่ง/
ที่ ระดบั สงูสดุ หน้ำที่พิเศษ
1 นายพชัร ออ่นพรม ครู ปร.ด. วิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยหวัหนา้งานวิทยบริการและ
2 นายทวีชัย ธรรมศร ครู ค.อ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล ครูประจ าแผนกวิชาเคร่ืองกล
3 นายสุนนัท์ วันธานี ครู ปทส. เทคนคิยานยนต์ ครูประจ าแผนกวิชาเคร่ืองกล
4 นางนงนชุ ค าเหลือง ครู ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา้ส่ือสาร ครูประจ าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 นางศุภานนั ภาคีนยุะ จนท. ค.บ. ศิลปศึกษา เจ้าหนา้ที่อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
6 นางสาวไปรยา บญุจวง จนท. บธ.บ. การเงินการธนาคาร เจ้าหนา้ที่งานการเงิน

ล ำดบั ต ำแหน่ง วุฒิ ต ำแหน่ง/
ที่ ระดบั สงูสดุ หน้ำที่พิเศษ
1 นายสมเกยีรติ บญุสอน ครูพิเศษสอน ค.บ. อตุสาหกรรมศิลป์ แผนกวิชาช่างยนต์
2 นายวุฒิชัย คัณทะสุวรรณ ครูพิเศษสอน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล แผนกวิชาช่างยนต์
3 ว่าที่ ร.ต.สุธิมนต์ พฤติสาร ครูพิเศษสอน อส.บ. เทคโนโลยีเคร่ืองกล แผนกวิชาช่างยนต์
4 นายชุณหกร ค าจุมพล ครูพิเศษสอน วศ.บ. เคร่ืองกล แผนกวิชาช่างยนต์
5 นายอทิธิชัย อึ้งวัฒนศิริกลุ ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมอตุสาหการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6 นายไผ่ณรงค์ ปอ้งศรี ครูพิเศษสอน อส.บ. เทคโนโลยีอตุสาหกรรม แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7 นายพฒันชัย ปะกาเว ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมอตุสาหการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
8 นางสาวกรรภริมย์ กริอณุะ ครูพิเศษสอน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
9 นายศราวุธ ลือค าหาญ ครูพิเศษสอน อส.บ. เทคโนโลยีอตุสาหกรรม แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
10 นายเกษม มณีสุข ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมอตุสาหการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
11 นายมชีัย บบุผามาเต ครูพิเศษสอน วศ.บ. วิศวกรรมอตุสาหการ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
12 นายวิระนยั สถานสุข ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมการเชื่อม แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
13 นางสาววิภารัตน์ วงศ์ภมูี ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา้ แผนกวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง
14 นายอนชุิต สุริยวงศ์ ครูพิเศษสอน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา้ก าลัง แผนกวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง
15 นายณรงค์ศักด์ิ ค าตา ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา้ แผนกวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง
16 นายบดินทร์ สุทธิบริบาล ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส์ แผนกวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง
17 นายอธิวัฒน์ สรภมูิ ครูพิเศษสอน ทล.บ. ไฟฟา้ แผนกวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง
18 นายวิศรุต แสงศิลา ครูพิเศษสอน ปทส. โยธา แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง
19 นางสาวปภสัสร เจริญยศ ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง
20 นางสาวเมสิณี นลิทะวัช ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง
21 นายวินยั ชัยเพชร ครูพิเศษสอน ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง
22 นายศักด์ิดา สาระค า ครูพิเศษสอน ทล.บ. เทคโนโลยีกอ่สร้าง แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง
23 นายไพวัลย์ มหาจันทร์ ครูพิเศษสอน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง

วิชำเอก

6.3.4  ลกูจำ้งชั่วครำว  รวม   76  คน  (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำรทั่วไป)  

ชื่อ - สกุล วิชำเอก

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล วิชำเอก

6.3.2  ลกูจำ้งประจ ำ           รวม          2            คน           (ท ำหน้ำที่สอน  ธุรกำรทั่วไป)

6.3.3  พนักงำนรำชกำร   รวม   6  คน    (ท ำหน้ำที่สอน  ธุรกำรทั่วไป)



ล ำดบั ต ำแหน่ง วุฒิ ต ำแหน่ง/
ที่ ระดบั สงูสดุ หน้ำที่พิเศษ
24 นายพรเทพ รัชตผดุง ครูพิเศษสอน สถ.บ. สถาปตัยกรรมภายใน แผนกวิชาช่างสถาปตัยกรรม
25 นายโชติ เพยีรพจิิตร ครูพิเศษสอน ค.อ.ม. สถาปตัยกรรม แผนกวิชาช่างสถาปตัยกรรม
26 นายอคัรพล พรหมเทพ ครูพิเศษสอน สถ.บ. ออกแบบอตุสาหกรรม แผนกวิชาช่างสถาปตัยกรรม
27 นายสุรพงษ์ ชัยจันทร์ ครูพิเศษสอน ค.อ.ม. วิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส์ฯ แผนกวิชาช่างเทคโลโลยีสารสนเทศ
28 นายณรงค์ ส าราญจิต ครูพิเศษสอน ทล.บ. บริหารธุรกจิ แผนกวิชาช่างเทคโลโลยีสารสนเทศ
29 นางสาวศศิตา ตติยสถาพรกลุ ครูพิเศษสอน บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ แผนกบริหารธุรกจิ
30 นางสาวจิรดา ไกรวาปี ครูพิเศษสอน บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ แผนกบริหารธุรกจิ
31 นายฐาปกรณ์ บภุู่ ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. คอมพวิเตอร์ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์
32 นางสาวเสาวรีย์ ธงชัย ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์
33 นางสาวรจนาถ มลูตรีแกว้ ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์
34 นายอภสิิทธิ์ ทนิาพมิพ์ ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส์ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนกิส์
35 นายนวทรรศน์ ค าสุข ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. เทคโนโลยีอตุสาหการ แผนกวิชาเมคคาทรอนกิส์
36 นายวรเศรษฐ์ สูตรสุคนธ์ ครูพิเศษสอน ศศ.บ. การพฒันาการศึกษา สังคมศึกษา
37 นางสาวมลัลิกา ทศัดร ครูพิเศษสอน นบ. นติิศาสตร์ กฎหมาย
38 นางสาววิไลพรรณ ขาวประภา ครูพิเศษสอน ศศ.บ. ภาษาองักฤษเพื่อการ ภาษาองักฤษ
39 นายไตรเทพ จันทร์ศรี ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส์ เทคนคิพื้นฐาน
40 นางสาวกญัยาภทัร ตาละเต็ง ครูพิเศษสอน ศศ.บ. ภาษาองักฤษ สามญัสัมพนัธ์
41 นายณัฐภาส อตัรา ครูพิเศษสอน อส.บ อเิล็กทรอนกิส์อจัฉริยะ เมคคาทรอนกิส์
42 นายทองล้วน จันทรมณี ครูพิเศษสอน ค.บ. อตุสาหกรรมศิลป์ ช่างกลโรงงาน
43 นางสาวทพิย์รัตน์ เหมวงค์ จนท.ธุรการ บช.บ. บริหารธุรกจิ เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป
44 นางสาวอรุณกมล จันทะคาม จนท.ธุรการ นศ.บ. การกระจายเสียงฯ เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป
45 นายสัจจพงษ์ พลิาชาติ จนท.ธุรการ ค.อ.บ. วิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส์ เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป
46 นางสาวปณิศรา บญุจวง จนท.ธุรการ ปวส. การตลาด เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป
47 นางกรรณิกา จันทะคาม จนท.ธุรการ ปวส. เลขานกุาร เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป/งาน
48 นางวาสนา ตันนารัตน์ จนท.ธุรการ ศศ.บ. การแนะแนว เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป/งาน
49 นางพรทพิย์ บญุกอง จนท.ธุรการ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป/งาน
50 นางสาวปนติา อณุาพรม จนท.ธุรการ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา้ เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป/งาน
51 นางสาวศศิมาภรณ์ เหมชุัย จนท.ธุรการ บช.บ. การบญัชี เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป/
52 นางสาวลัดดาวัลย์ ฮงทอง จนท.ธุรการ ปวส. การบญัชี เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป/
53 นางสาวภคพร จิตจักร จนท.ธุรการ บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไปงานพสัดุ
54 นางสาวอภญิญา กปุระดิษฐ์ จนท.ธุรการ วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์ เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไปงานพสัดุ
55 นางสาวรัฐนนัท์ ต้ังพรชูพงษ์ จนท.ธุรการ วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เจ้าหนา้ที่อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
56 นางสาววรณัน เพยีรการ จนท.ธุรการ วท.บ. จุลชีววิทยา เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝ่าย
57 นางอรพรรณ ฤทธิม์หา จนท.ธุรการ ศ.ศ.บ. ส่ือสารมวลชน เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝ่าย
58 นางภคพร ธรรมศร จนท.ธุรการ ปวส. คอมพวิเตอร์ เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝ่าย
59 นางสาวพมิธิชา อนิทมาตย์ จนท.ธุรการ บธ.บ. ธุรกจิระหว่างประเทศ เจ้าหนา้ที่ศูนย์วิทยบริการและหอ้งสมดุ
60 นายนสิสัน โพธิศ์รี จนท.ธุรการ บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหนา้ที่ประจ าศูนย์อนิเตอร์เนต็
61 นายอนสุรณ์ มพีฒัน์ จนท.ธุรการ บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝ่าย
62 นางพรเพญ็ แสนสุข จนท.ธุรการ บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝ่าย
63 นางวชิราภรณ์ พาติกบตุร จนท.ธุรการ บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝ่าย
64 นางจินหจ์ุฑา โพธิน์า จนท.ธุรการ บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝ่าย
65 นางบษุบา ค าสุข จนท.ธุรการ บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝ่าย

ชื่อ - สกุล วิชำเอก



ล ำดบั ต ำแหน่ง วุฒิ ต ำแหน่ง/
ที่ ระดบั สงูสดุ หน้ำที่พิเศษ
66 นางศิริญา เพยีรการ จนท.ธุรการ ปวช. คหกรรม เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝ่าย
67 นางสาวกนัติชา สุขช่วย จนท.ธุรการ วศ.บ. วิศวกรรมเซรามกิ เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานทั่วไป/ฝ่าย
68 นางณิชาดา สุขสบาย ป.4  - นกัการภารโรง
69 นายบญุมา ศิริฐาน ป.4  - นกัการภารโรง
70 นายสุพจน์ บญุจวง ม.3 - นกัการภารโรง
71 นายโภคิน ชันศรี ป.6 - นกัการภารโรง
72 นางสาวพสิมยั ภกูนั ป.6 - นกัการภารโรง
73 นายศิลชัย ธรรมศร ป.4 - นกัการภารโรง
74 นางค าพา อณุาพรม ป.6 - นกัการภารโรง วท.2
75 นายพเิชษ มนตรี ม.3 - ยามรักษาการ วท.2
76 นายทรงชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร ม.3 พขร.
77 นายเดชา หมั่นหนิลาด ม.3 - พขร.
78 นายวิชัย รูปขันธ์ ป.6 - ยามรักษาการ วท.2
79 นายวิโรจน์ ยศธิสุทธิ์ ป.6 - ยามรักษาการ วท.2
80 นายอทุยั แกว้กรต นกัการ
81 นายบญุส่ง พรมสิงห์ มศ.3 ยามรักษาการ วท.1
82 นายสมพร บญุณสาร มศ.3 ยามรักษาการ วท.1
83 นายธนกฤษ แสงรัตน์ ม.6 ยามรักษาการ วท.1

ชื่อ - สกุล วิชำเอก



1.  หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ืองรวมทัง้สิ้น                  2,770                                  คน                                                                                                                         หน่วย :  คน

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 รวม รวม ปีที ่1 ปีที ่2 รวม
212 276 60 160 213 72
ตรง ม.6 ทวิฯ ตรง ม.6 ทวิฯ

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-  สาขาวิชาช่างยนต์ 171 99 126 396 396
-  สาขาวิชาช่างยนต์  (ทวิภาคี) 11 7 14 32 32
-  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 105 92 84 281 281
-  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 25 8 8 41 41
-  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (เรือนจ า) 3 9 21 33 33
-  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 83 87 68 238 238
-  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 50 35 32 117 117
-  สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 19 20 73 73
-  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 13 16 12 41 41
-  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (เรือนจ า) 10 - 16 26 26
-  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 27 16 7 50 50
-  สาขาวิชาโยธา 44 32 16 92 92
-  สาขาวิชาโยธา  (เรือนจ า) - 12 31 43 43
-  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 7 9 17 33 33
2.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 15 13 40 40
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิศึกษา) 
3.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 39 37 22 98 98
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) - 22 23 45 45
-  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ - 11 - 11 11
-  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 34 24 - 58 58

1,748 993 103 72 175 2,916668 550 530

7.  ข้อมูลนักเรยีน นักศึกษา

  7.1  จ านวนนักเรยีน นักศึกษา  ปีปัจจุบัน

ปีการศึกษา   2564  (ปีปัจจุบัน)

ระดับ  ปวช. ระดับ  ปวส. ระดับ   ป.ตรี
ภาคเรยีนที ่2/2564 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา รวมทัง้สิ้น
ปีที ่1 ปีที ่2

รวมทัง้สิ้น



 ตรง ม.6 ทวิฯ ตรง ม.6 ทวิฯ
1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล
   - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 21 23 9 19 15 19 106 106
   - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 43 11 - 32 9 - 95 95
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
   - สาขางานเคร่ืองมือกล 15 13 11 7 16 11 73 73
   - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ - 12 12 - 11 11 46 46
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
   - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 3 11 1 15 - 30 30
สาขาวิชาไฟฟ้า
   - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 44 33 - 40 48 - 165 165
   - สาขางานเคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ (ทวิภาคี) - - - - - - 0 0
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ -
   - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 17 8 6 10 6 2 49 49
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 6 10 - 13 9 - 38 38
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (เทียบโอน)
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  (เรือนจ า)
สาขาวิชาโยธา 18 18 - 10 9 - 55 55
สาขาวิชาโยธา (เรือนจ า)
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 8 6 - 6 5 - 25 25
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 9 11 - 7 10 8 45 45
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 18 3 - 9 1 - 31 31

ภาคเรียนที่ 2/2564

รวมทั้งสิ้น
ปีที่ 1 ปีที่ 2

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

รวม รวม รวมปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3

ประเภทวิชา/สาขาวิชา



ตรง ม.6 ทวิฯ ตรง ม.6 ทวิฯ
2.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 8 - 6 6 - 30 30
3.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 93 - - 45 - 138 138
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - 16 22 - 8 21 67 67

1.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 13 8 21 21
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 1 4 5 5
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 18 24 42 42
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 4 11 15 15
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 22 19 41 41
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 6 25 25
-เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 26 - 26 26

ทั้งปีการศึกษา (2564) -        คน .

     2.1  หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน - คน -  คน 2.5  หลักสูตร ปชด. -  คน

     2.2  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) คน -  คน 2.6  หลักสูตรอ่ืนๆ -  คน

ระดับ  ปวช. ระดับ  ปวส. ระดับ   ป.ตรี

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2
ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 2/2564

รวมทั้งสิ้น
รวม

2.3  หลักสูตรเกษตรฯ ระยะส้ัน

2.4  หลักสูตรระยะส้ัน  ตชด.

ปีที่ 1 ปีที่ 2
รวม



1.  หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ืองรวมทัง้สิ้น           3,622            คน                                                                                                                         หน่วย :  คน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม
290 270 240 212 276 60
ตรง ม.6 ทวิฯ ตรง ม.6 ทวิฯ

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-  สาขาวิชาช่างยนต์ 160 171 99 430 430
-  สาขาวิชาช่างยนต์  (ทวิภาคี) 20 11 7 38 38
-  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 100 105 92 297 297
-  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 20 25 8 53 53
-  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (เรือนจ า) 3 9 12 12
-  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 100 83 87 270 270
-  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 60 50 35 145 145
-  สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 34 19 93 93
-  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 40 13 16 69 69
-  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (เรือนจ า) 10 - 10 10
-  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 40 27 16 83 83
-  สาขาวิชาโยธา 40 44 32 116 116
-  สาขาวิชาโยธา  (เรือนจ า) - 12 12 12
-  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 20 7 9 36 36
2.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 60 12 15 87 87
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิศึกษา) 
3.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 39 37 76 76
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) - - 22 22 22
-  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ - - 11 11 11
-  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 40 34 24 98 98

ระดับป.ตรี

1401,958550668740

ระดับ  ปวส.

1,348 3,530224103รวมทั้งสิ้น

7.  เป้าหมายจ านวนนักเรยีน นักศึกษา

7.2  จ านวนนักเรยีน นักศึกษา  ปีปัจจุบัน

ปีการศึกษา  2565   (ปีต่อไป)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 1/2565  

ระดับ  ปวช. รวมทั้งสิ้น
ปีที่ 1 ปีที่ 2



ตรง ม.6 ทวิฯ ตรง ม.6 ทวิฯ

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล
   - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 20 20 20 21 23 9 113 113
   - สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 40 20 - 43 11 - 114 114
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
   - สาขางานเคร่ืองมือกล 20 20 20 15 13 11 99 99
   - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 20 20 20 - 12 12 84 84
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
   - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 10 10 - 3 11 - 34 34
สาขาวิชาไฟฟ้า
   - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 40 40 20 44 33 - 177 177
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ
   - สาขางานเทคนิคเคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ (ทวิภาคี) - - - - 0 0
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ -
   - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 20 20 20 17 8 6 91 91
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 20 20 20 6 10 - 76 76
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (เทียบโอน) 0 0
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  (เรือนจ า) 0 0
สาขาวิชาโยธา 20 20 - 18 18 - 76 76
สาขาวิชาโยธา (เรือนจ า) 0 0
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 20 20 - 8 6 - 54 54
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 20 20 20 9 11 - 80 80
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 20 20 20 18 3 - 81 81

รวมปีที ่1 ปีที ่2

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

รวมรวม

ภาคเรยีนที ่1/2565  
ระดับ  ปวช. ระดับ  ปวส. ระดับป.ตรี

รวมทัง้สิ้น
ปีที ่2ปีที ่1

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3



ตรง ม.6 ทวิฯ ตรง ม.6 ทวิฯ

2.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 20 20 - 10 8 - 58 58
3.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน (ทวิภาคี) - - 80 - 93 - 173 173
'สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  (ทวิภาคี) - - - - 16 22 38 38

1.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 20 13 33 33
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 20 1 21 21

- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 20 18 38 38
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 20 4 24 24
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 20 22 42 42
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 20 19 20 20
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 26 46 46

ทั้งปีการศึกษา (2565) 200       คน .

     2.1  หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน - คน -  คน 2.5  หลักสูตร ปชด. -  คน

     2.2  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) - คน -  คน 2.6  หลักสูตรอ่ืนๆ -  คน

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ภาคเรยีนที ่1/2565  

รวมทัง้สิ้น
ระดับ  ปวช. ระดับ  ปวส. ระดับป.ตรี

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 รวม
ปีที ่1 ปีที ่2

รวม ปีที ่1 ปีที ่2 รวม

2.3  หลักสูตรเกษตรฯ ระยะส้ัน

2.4  หลักสูตรระยะส้ัน  ตชด.



หน่วย : บาท

แผนงาน/งบรายจา่ย

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุ่นยนต์

วิจัยสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.โครงการ

เสริมสร้างและ

พัฒนาครูฯ

2.โครงการ

ปฏิรูปการ

เรียนรู้ฯ

3.

โครงการ

ฝึกอบรม

อาชีพ

ระยะส้ัน

4.โครงการ

 ป.ตรี

5.โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม

จริยธรรม

รวม

261,000 261,000 1,262,000 680,000 10,000 2,052,000 2,313,000

 1. แผนงาน สง่เสริมการวจิยัและพัฒนา 261,000 261,000 1,262,000 680,000 10,000 2,052,000 2,313,000

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนนิงาน 680,000 10,000 100,000 790,000 790,000

 - งบลงทนุ

 - งบเงินอดุหนนุ 261,000 261,000 261,000

 - งบรายจ่ายอื่น 1,262,000  1,262,000 1,262,000

 2. แผนงาน ปอ้งกันปรามการทุจริตและการประพฤตฯิ

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนนิงาน

 - งบลงทนุ

 - งบเงินอดุหนนุ

 - งบรายจ่ายอื่น  

ส่วนที่ 3 
แผนปฏบิตัิราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลยั  .วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย....

ผลผลติ

ผลการใชจ้า่ยเงนิปีปัจจบุัน (ปี 2564) ผลผลติ/โครงการ

โครงการ

3.1 สรุปผลการใชจ้า่ยเงนิ ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

รวมทั้งสิ้น



แผนงาน/งบรายจา่ย

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุ่นยนต์

วิจัยสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.โครงการ

อาชีวะต้านยา

เสพติด

2.โครงการ

พัฒนาความ

ร่วมมอืฯ

3โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพฯ (Fix

 it)

4.โครงการ

พัฒนาศูนย์

ความเป็นเลิศฯ

5.โครงการเร่ง

ประสิทธภิาพ

การสอนครู

อาชวีศึกษา

6.โครงการ

จา้งครูฯ

1,190,700 83,040,025 84,413,725 40,000 20,000 1,253,000 200,000 189,600 170,000

 4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,190,700 83,040,025 84,413,725 40,000 20,000 1,253,000 200,000 189,600 170,000

 - งบบคุลากร 76,051,025 76,051,025

 - งบด าเนนิงาน 1,190,700 4,998,500 6,189,200

 - งบลงทนุ  1,990,500 1,990,500

 - งบเงินอดุหนนุ 183,000 183,000  

 - งบรายจ่ายอื่น 40,000 20,000 1,253,000 200,000 189,600 170,000

 

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนนิงาน

 - งบรายจ่ายอื่น  

ส่วนที่ 3 
แผนปฏบิตัิราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลยั  .วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย....

ผลการใชจ้า่ยเงนิปีปัจจบุัน (ปี 2564) ผลผลติ/โครงการ

โครงการผลผลติ

3.1 สรุปผลการใชจ้า่ยเงนิ ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

Jin



หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจา่ย เป็นเงนิ

7.โครงการ

พัฒนาลูกเสือฯ

8.โครงการ

จดัการศึกษา

เรียนร่วมฯ 

ทวศึิกษา

9.โครงการ

อนุรักษ์

พรรณพืชฯ

10.อดุหนุน

การศึกษา

เฉลิมฯ

11.โครงการ

จดัหา

บุคคลากร

12.โครงการ

ลดปัญหาการ

ออกกลางคัน

13.โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชพีอสิระ

14.โครงการสนันสนุน

ค่าใช้จ่ายต้ังแต่อนุบาล

จนจึงการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

รวม

20,000 276,700 100,000 142,500 117,600 17,000 180,000 20,312,755 23,039,155 107,452,880

 4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 20,000 276,700 100,000 142,500 117,600 17,000 180,000 20,312,755 23,039,155 107,452,880

 - งบบคุลากร 76,051,025

 - งบด าเนนิงาน  6,189,200

 - งบลงทนุ 1,990,500

 - งบเงินอดุหนนุ   142,500  20,312,755 20,455,255 20,638,255

 - งบรายจ่ายอื่น 20,000 276,700 100,000 117,600 17,000 180,000 2,583,900 2,583,900

 

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนนิงาน

 - งบรายจ่ายอื่น

ส่วนที่ 3 
แผนปฏบิตัิราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลยั  .วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย....

3.1 สรุปผลการใชจ้า่ยเงนิ ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ผลการใชจ้า่ยเงนิปีปัจจบุัน (ปี 2564) ผลผลติ/โครงการ

โครงการ

Jin



1. ประมาณการรายรับ 152,757,130 บาท
 ก. เงินรายได ้(บกศ.) ยกมา 18,434,500 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 3,670,312 บาท  
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 11,955,188 บาท   

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป (ป.ตรี) 2,809,000 บาท
 ข. เงินงบประมาณ ป ี2565 (ปตีอ่ไป) ที่คาดว่าจะไดร้ับ 134,322,630 บาท

งบบุคลากร 76,775,700 บาท
งบด าเนินงาน 5,709,800 บาท   
งบลงทุน 26,677,400
งบเงินอุดหนุน 16,294,300 บาท  
งบโครงการต่างๆ จาก สอศ. 8,865,430 บาท   

2. ประมาณการรายจ่าย 152,757,130 บาท
งบบคุลากร 87,846,900 บาท
 - เงินเดือน 61,046,796 บาท  
 - ค่าจ้างประจ า 5,180,182 บาท  
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,582,994 บาท  
 - ค่าครองชีพ 110,330 บาท  
 - ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ บาท
 - ค่าวิทยฐานะ 6,855,398 บาท
 - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 5,311,200 บาท
 - ค่าจ้างครูพิเศษสอน 5,760,000 บาท
งบด าเนินงาน 22,818,400 บาท
 -  ค่าตอบแทน 12,105,300 บาท
 -  ค่าใช้สอย 1,990,000 บาท
 -  ค่าวัสดุ 4,603,100 บาท
 -  ค่าสาธารณูปโภค 4,120,000 บาท
งบลงทุน  26,677,400 บาท
 -  ครุภัณฑ์ 2,900,000 บาท
 -  ส่ิงก่อสร้าง 23,777,400 บาท
งบเงินอุดหนุน 6,548,230 บาท
 -  ส่ิงประดิษฐ์ 183,000 บาท
 -  อื่นๆ 6,365,230 บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 5,866,200 บาท
 -  ฝึกอมรมอาชีพระยะส้ัน 10,000 บาท
 -  ตามนโยบาย สอศ. 2,307,200 บาท
 -  โครงการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 3,549,000 บาท
งบส ารองจ่าย 3,000,000 บาท
 -  โครงการผลิตก าลังคนด้าน ป.ตรี 2,200,000 บาท

200,000 บาท
100,000 บาท

 -  รายได้สถานศึกษา 500,000 บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปตีอ่ไป)
ส่วนที่ 3 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย...........

 -  โครงการงบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาเรียน

บาท  *ครุภัณฑ์และโรงอาหาร



หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอดุหนุน

จดัการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอดุหนุน

กจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ได้รับ

จดัสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม

งบประมาณป ี64  รวมทั้งสิ้น 690,000 108,472,900 4,809,000 113,971,900 14,604,300 1,690,000 8,865,430 25,159,730 13,625,500 152,757,130

 - งบบคุลากร 76,775,700 76,775,700 5,760,000 5,760,000 5,311,200 87,846,900  

เงินเดือนข้าราชการ 61,046,796 61,046,796 61,046,796

เงินค่าครองชีพ 110,330 110,330 110,330

เงินวิทยฐานะ 6,855,398 6,855,398 6,855,398

เงินประจ าต าแหนง่

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 3,582,994 3,582,994 3,582,994

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 5,180,182 5,180,182 5,180,182

เงินอื่น ๆ  

ค่าตอบพนกังานราชการ

ค่าจ้างครูพเิศษสอน  5,760,000 5,760,000 5,760,000

ค่าจ้างเจ้าหนา้ที่ธุรการ  5,311,200 5,311,200

ส่วนที่ 3 
3.3 สรปุงบหน้ารายจ่ายปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยเงนิปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2565) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

วิทยาลยั  เทคนิคหนองคาย

ผลผลติ งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอดุหนุน

จดัการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอดุหนุน

กจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ได้รับ

จดัสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยเงนิปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2565) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้

 -  งบด าเนินงาน 690,000 2,579,800 2,579,000 5,848,800 8,644,300 8,644,300 4,205,300 18,698,400

      - ค่าตอบแทน 330,000 2,000,000 1,750,000 4,080,000 6,500,000 6,500,000 1,525,300 12,105,300

ค่าเช่าบา้น(ขั้นต่ า)  

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 330,000 100,000 430,000 525,300 955,300

เงินค่าสอนพเิศษ  2,000,000 1,600,000 3,600,000 6,500,000 6,500,000 1,000,000 11,100,000

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 50,000 50,000 50,000

 

      - ค่าใชส้อย 360,000 45,000 405,000 165,000 165,000 1,420,000 1,990,000

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ

360,000  360,000 500,000 860,000

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 100,000 100,000

ค่าซ่อมครุภณัฑ์  150,000 150,000

ค่าซ่อมส่ิงกอ่สร้าง 150,000 150,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 250,000 250,000

ค่าเงินสมทบประกนัสังคม 45,000 45,000 165,000 165,000 270,000 480,000



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอดุหนุน

จดัการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอดุหนุน

กจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ได้รับ

จดัสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยเงนิปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2565) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้

          - ค่าวัสดุ 534,800 829,000 1,363,800 1,979,300 1,979,300 1,260,000 4,603,100

วัสดุส านกังาน 100,000 100,000 300,000 300,000 100,000 500,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 300,000 300,000 100,000 400,000

วัสดุซ่อมแซมครุภณัฑ์ 250,000 250,000

วัสดุการศึกษา 534,800 729,000 1,263,800 679,300 679,300 200,000 2,143,100

วัสดุงานบา้นงานครัว  150,000 150,000

วัสดุเวฃภณัฑ์และยา 30,000 30,000

วัสดุหนงัสือ วารสารและต ารา 30,000 30,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 200,000 200,000 50,000 250,000

วัสดุกอ่สร้าง/พฒันาวิทยาลัยฯ 500,000 500,000 200,000 700,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 150,000

 - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า) 2,440,000 2,440,000 30,000 30,000 1,650,000 4,120,000

ค่าโทรศัพท์/Internet 30,000 30,000 50,000 80,000

ค่าน้ าประปา 400,000 400,000 200,000 600,000

ค่าไฟฟา้ 2,000,000 2,000,000 1,400,000 3,400,000

ค่าไปรษณีย์ 40,000 40,000 40,000



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอดุหนุน

จดัการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอดุหนุน

กจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ได้รับ

จดัสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยเงนิปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2565) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้

 - งบลงทนุ 26,677,400 26,677,400 26,677,400

  3.1 ครุภณัฑ์

-ชกุปฏิบัติการอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงัแบบ 2,900,000 2,900,000 2,900,000

โมดลูเชื่อมต่อแสดงผลทางเคร่ืองมือวัดผ่าน

จอคอมพิวเตอร์

  3.2 สิ่งก่อสร้าง

-อาคารโรงอาหารและหอประชมุ 2 ชั้น 23,777,400 23,777,400 23,777,400

 - งบเงินอุดหนุน 6,548,230 6,548,230 6,548,230

 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์ 183,000 183,000 183,000

 - อดุหนนุหนงัสือเรียนฟรี 3,561,000 3,561,000 3,561,000

 - อดุหนนุเคร่ืองแบบนกัเรียน 1,566,000 1,566,000 1,566,000

 - ทนุการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 142,500 142,500 142,500

 - อดุหนนุจัดการศึกษาทวิศึกษา 276,700 276,700 276,700

 - อดุหนนุอปุกรณ์การเรียน 819,030 819,030 819,030



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอดุหนุน

จดัการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอดุหนุน

กจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ได้รับ

จดัสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยเงนิปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2565) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้

 - งบรายจา่ยอ่ืน 2,317,200 2,317,200 2,317,200

-โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 40,000 40,000 40,000

-โครงการลดปญัหาการออก

กลางคันฯ

17,000 17,000 17,000

180,000 180,000 180,000

20,000 20,000 20,000

200,000 200,000 200,000

-โครงการอนรัุกษพ์รรณพชืฯ 100,000 100,000 100,000

-โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน 10,000 10,000 10,000

-โครงการ Fix it center 1,253,000 1,253,000 1,253,000

-โครงการพฒันาลูกเสือฯ 20,000 20,000 20,000

-โครงการจ้างครูฯ 170,000 170,000 170,000

-โครงการเร่งประสิทธิภาพฯ 189,600 189,600 189,600

-โครงการจัดหาบคุลากรสนบัสนนุ 117,600 117,600 117,600

 

-โครงการพฒันาศักยภาพการเปน็

-โครงการพฒันาศูนย์ฯความเปน็เลิศฯ 

-โครงการพฒันาความร่วมมอือาชีวศึกษาฯ



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอดุหนุน

จดัการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอดุหนุน

กจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ได้รับ

จดัสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยเงนิปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2565) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้

 - โครงการ 30,000 30,000 1,560,000 1,560,000 1,959,000 3,549,000

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

-โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 3,000 3,000

3,000 3,000

-โครงการนิเทศการเรียน/การสอน 2,000 2,000

 20,000 20,000

 5,000 5,000

3,000 3,000

-โครงการแข่งขันทกัษะวิชาชพีระดับ อศจ . ภาคฯ,ชาติ 480,000 480,000 480,000

-โครงการภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 20,000 20,000

20,000 20,000

30,000 30,000

30,000 30,000

50,000 50,000

3,000 3,000

10,000 10,000

-โครงการกิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง

-โครงการเชือ่มโยงการศกึษา การจัดการศกึษาระบบทวิภาคี

-โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม/สิง่ประดิษฐ/์โครงการ ของนักเรียนนักศึกษา

-โครงการเทยีบโอนประสบการณ์และทดสอบมาตรฐานวิชาชพี (VQ)

-โครงการพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ

-โครงการประชมุสัมนาและน าเสนอผลการฝึกงานของนกัเรียนนกัศึกษา

-โครงการความร่วมมอืพัฒนาสถานศกึษาโดยภูมปิญัญาทอ้งถิ่น

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ งานสวนพฤกษศาสตร์ฯ

-โครงการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้วิถชีวิีตชมุชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

-โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ/อาชพีอิสระ



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอดุหนุน

จดัการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอดุหนุน

กจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ได้รับ

จดัสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยเงนิปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2565) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้

5,000 5,000

2.  งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร    

400,000 400,000

5,000 5,000

3.  งานพัฒนาอาคารสถานที่

100,000 100,000 100,000

100,000 100,000 100,000

20,000 20,000

 200,000 200,000

 250,000 250,000

 4. งานสง่เสริมและสนับสนุนการศกึษา

4.1. งานบริการงานทั่วไป

100,000 100,000

10,000 10,000-โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนดิจิทัล

-โครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ วท .1

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ วท .2

-โครงการพัฒนาศนูย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน ชา่งไฟฟ้าก าลงั

-โครงการเขยีน/พัฒนาแผน การจัดการเรียนรู้

-โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา

-โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร

-โครงการพัฒนาบุคลากรเกีย่วกบัการจัดท าผลงานทางวิชาการ

-โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวัดผลและประเมนิผล



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอดุหนุน

จดัการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอดุหนุน

กจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ได้รับ

จดัสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยเงนิปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2565) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้

100,000 100,000 100,000

-โครงการจัดท าคู่มือนักเรียนนักศึกษา 100,000 100,000

110,000 110,000

-โครงการแข่งขันกีฬาระดับ อศจ. ภาคฯ,ชาติ  480,000 480,000 480,000

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

-โครงการกจิกรรมชมรม ป.ตรี 30,000 30,000 30,000

-โครงการคา่ย/อาชวีะ  จิตอาสา 10,000 10,000

-โครงการศนูย์ซ่อมสร้างเพ่ือชมุชน (Fixit Center) 100,000 100,000

4.3. งานแนะแนว

-โครงการแนะแนวสัญจร 50,000 50,000

-โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศกึษา 10,000 10,000

-โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 10,000 10,000

-โครงการมอบใบประกาศนียบตัรผู้ส าเร็จการศึกษา 10,000 10,000

-โครงการกจิกรรมดา้นวิชาการ (Open House)

-โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่

4.2.  งานกิจกรรมนักเรียน นักศกึษา



ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์

วิจัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

งบอดุหนุน

จดัการเรียน

การสอน

2.โครงการ 

งบอดุหนุน

กจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน

3.โครงการ 

งบอื่นๆ ที่

ได้รับ

จดัสรรจาก

 สอศ.

4.โครงการ

พิเศษ(ไม่ใช้

เงิน สอศ./

สถานศึกษา)

รวม

รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยเงนิปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2565) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ งบประมาณ/โครงการจาก สอศ.

รวมทั้งสิ้น
เงินรายได้

  5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์

-โครงการตรวจสขุภาพประจ าปขีองนักเรียน นักศกึษา 300,000 300,000

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ 10,000 10,000

-โครงการวิจัยเพ่ือพัฒาคุณภาพการจัดการศึกษา 20,000 20,000

20,000 20,000

-โครงการกวดสิง่ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  15,000 15,000

-โครงการติดตาม/ประเมินผล โครงการ 5,000 5,000

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงาน

นโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนที่ 
2,200,000 2,200,000 200,000 100,000 300,000 500,000 3,000,000

-โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา



                     ระดบั
      สาขาวิชา

1 ช่างยนต์ 149,800 90,500 99,000 339,300
2 ช่างกลโรงงาน 98,500 53,500 63,000 215,000
3 ช่างไฟฟ้าก าลัง 83,300 74,200 114,000 271,500
4 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 40,900 22,000 72,000 134,900
5 ช่างเชื่อมโลหะ 40,000 40,000 80,000
6 ช่างก่อสร้าง 14,300 17,100  31,400
7 โยธา 32,200 24,700 126,000 182,900
8 เทคโนโลยีสารสนเทศ 14,000 13,500 117,000 144,500
9 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 25,500 20,200 45,700

10 สถาปัตยกรรม 17,500 11,200 138,000 166,700
11 คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 15,200 9,500 24,700
12 เมคคาทรอนิกส์ 11,500 13,900 25,400
13 การจัดการโลจิสติกส์ 11,600 34,500 46,100
14 ภาษาต่างประเทศธรุกิจ 5,000 0 5,000
15 เทคนิคพื้นฐาน 40,000 20,000 60,000
16 สามัญ-สัมพันธ์ 30,000 40,000 70,000
17 วสัดุฝึกส ารอง 50,000 50,000 100,000

รวม 679,300 534,800 729,000 1,943,100

หมายเหตุ : นักศึกษา ป.ตรี รายหัวต่อเทอม  = 1,500 บาท x จ านวนนักศึกษาที่เรียนอยูใ่นวทิยาลัย

ยอดจัดสรรเงินซ้ือวัสดฝึุก  งวดที ่ 1 และ 2  ปงีบประมาณ  2565 ตามรหัสงบประมาณ

ล าดบัที่
ปวช. ปวส. จ านวนเงนิที่จัดสรรป.ตรี



 
 
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

 

1.  ชื่อโครงการ     โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 
     ผู้ประสานงาน   นายชิณกรศ์  ชมพิกุล 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานทวิภาคี โทรศัพท์    042-411776 
     โทรสาร  042-412458  โทรศัพท์เคลื่อนที่    093-5164535 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย การจัดการเรียนการสอนตาม  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  มีนโยบายจัดโครงการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึกงาน 
ทั้งระดับ  ปวช. และระดับ  ปวส. เพื่อเป็นแนวทางในการ ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ/หน่วยงาน 
และปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับการศึกษาวิชาชีพ   อีกทั้งช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน
จริง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการออกฝึกประสบการณ์จริงและฝึกงาน ตลอดจนทราบถึงขั้นตองการ ปฏิบัติงานและ
เทคนิคการท างาน สามารถเห็นวิธีการสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
 3.1  เพื่อเตรียมความพร้อมและท าความเข้าใจให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ 
 3.2  เพื่อฝึกนักศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบ วินัย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่สถานศึกษาก าหนดไว้และมีความมั่นใจ
ในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.2   เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการฝึกประสบการณ์จริงและฝึกงาน  
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1   นักศึกษาสามารถน าความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงาน 
     4.2   นักศึกษามีความม่ันใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     4.3   นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์  มีระเบียบวินัย  ในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสถานประกอบการ 
5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  นักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์  เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ 
     5.2  นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานในสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี  โดยไม่ปัญหาหรือ
อุปสรรคในการท างาน 
6.  กลุ่มเป้าหมาย:  นักศึกษาระดับ ปวช.3  และ ปวส.2 
7.  พื้นที่ด าเนินการ:  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 
 8.1  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการฝึกงาน ตลอดจนมีวินัย ปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างเหมาะสม 
 8.2  นักเรียน นักศึกษามีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดีของศึกษาและสังคม 
 8.3  นักเรียน นักศึกษาสามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการฝึกงานและด ารงชีวิต
ได้มีความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว สามารถตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
ให้อยู่ในระดับพอเพียง อยู่บนพ้ืนฐานความรู้คู่คุณธรรม 
 



 
 
 

 
 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ การจัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานตลอดปี

อย่าง 
น้อย 3 ครั้ง (ภาคเรียนที่ 1,2 และ 
ภาคฤดูร้อน 

เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียนนักศึกษาได้รับการปฐมนิเทศก่อน
ฝึกงาน มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบใน
การฝึกงานในสถานประกอบการ 
2.  นักเรียนนักศึกษาสามารถประพฤติปฏิบัติตน  
เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความ
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถฝึกงานในสถานประกอบการได้ 

 

   
เชิงเวลา (ภาคเรียนที่ 1,2 และภาคฤดูร้อน)  
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 3,000 
 
 
 
 



                                                                                      

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
อุดหนุน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
รายได้ฯ 

1. เขียนเสนอโครงการ     -นักเรียน ปวช.3 จ านวน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - 3,000 
2. ขออนุมัติโครงการ     550 คน      
3. ด าเนินการตามโครงการ     -นักเรียน ปวส.2 จ านวน      
4. ติดตามและประเมินผล     548  คน      
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน    3,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ    3,000 

 



                                                                                      
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 

--------------------------------------- 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

 
 

1.  ชื่อโครงการ     เทียบโอนประสบการณ์และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  (VQ) 
     ผู้ประสานงาน   นายจรัญ  ทวยจันทร์ 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล   โทรศัพท์     089-4018011 
     โทรสาร  042-412458                       โทรศัพท์เคลื่อนที่    089-4018011 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านวิชาชีพ / VQ  จึงได้ก าหนดการ
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 
2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557  ที่ก าหนดให้นักศึกษาที่ก าลังจะ
ส าเร็จการศึกษาจะต้องได้รับการประเมินทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐาน  ด้วยวิธีการ
เทียบโอนประสบการณ์และมาตรฐานวิชาชีพ/VQ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการสร้างเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล   เพ่ือให้การจัดการด้านอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 
  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
 3.1  เพื่อยกระดับผู้ประกอบอาชีพให้ได้คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
    3.2  เพ่ือทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ)  ให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างต่างๆ 
    3.3  เพ่ือทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามนโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  
    3.4  เพ่ือให้นักศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐานทางวิชาชีพ 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
4.1  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน  550  คน ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
4.2  นักศึกษาชั้น  ปวช.3 จ านวน ไม่น้อยกว่า 5 คน ผ่านการสอบเทียบระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:    นักเรียน นักศึกษาท้ังระดับ  ปวช.3  และ ปวส.2 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :    นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ  ปวช.3  และปวส.2  ได้รับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
(VQ)  และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ)  ให้กับนักเรียน 

นักศึกษาแผนกวิชาช่างต่างๆ  ทุกแผนกวิชาชีพ 
2  ประเมินมาตรฐานวิชาชีพและสร้างเครื่องวัดผล   
และประเมินผล  ตามหลักสูตร 

 

เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาต่างๆ  ผ่านการ
ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ) 
2.  นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช.3 และ ปวส.
2 ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

เชิงเวลา ก.พ.-มี.ค.  
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 3,000 บาท 
 
 
 



                                                                                      

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินรายได้ฯ 

1. ส ารวจข้อมูล     -นักเรียน ปวช.3 จ านวน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    3,000.-   
2. ขออนุมัติโครงการ     530  คน      
3. ด าเนินการตามโครงการงาน 
(จัดนิเทศ) 

    -นักเรียน ปวส.2 จ านวน
445 คน 

     

4. สรุปและรายงานผล           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน    3,000.- 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ    3,000.- 

 



                                                                                      
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.   ชื่อโครงการ    โครงการนิเทศการสอน 
     ผู้ประสานงาน   นายจรัญ  ทวยจันทร์ 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล    โทรศัพท์    042-411776      
     โทรสาร  042412458                        โทรศัพท์เคลื่อนที่    089-4018011 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  และบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่วางไว้  การนิเทศการเรียนการสอน  จึงเป็นกระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือครู ให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพให้
บุคลากรมีความรู้  ความสามารถใช้ผลการนิเทศการสอนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
 3.1  เพื่อครูผู้สอนมีความรู้  ความสามารถในการน าเทคนิควิธีการสอนหลากหลายรูปแบบมาใช้พัฒนากิจการ 
เรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

3.2  เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนด้วยการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายประกอบการสอนของครูผู้สอน  

3.3  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นด้วยเทคนิคการสอนเฉพาะที่สอดคล้องกับเนื้อหา 

    3.4  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ครูผู้สอน มีความมั่นใจในการปฏิบัติการสอน 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  ครูผู้สอนทุกท่านได้รับการปรับปรุงและพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนการสอน  
     4.2  นักเรียนมีกระตือรือร้นชอบสนุกในการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ มากขึ้น 
     4.3  นักเรียนมองเห็นถึงความเอาใจใส่ของผู้บริหารต่อพฤติกรรมการสอนของครู    
   

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
5.1  ครูเกิดความตระหนักในความแตกต่างของผู้เรียนจากการสอนด้วยวิธีการเดียวกัน 

     5.2  ครูผู้สอนมีประสิทธิภาพด้านวิชาการและพัฒนาผู้เรียน 
     5.3  ครูผู้สอนทุกท่านมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างานร่วมกันเก่ียวกับการนิเทศการสอน 
  

6.  กลุ่มเป้าหมาย:    ครูผู้สอน  จ านวน   138  คน 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
     ครูผู้สอนมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ตามสมรรถนะของแต่ละรายวิชาสามารถ
น าเทคนิควิธีการสอนรูปแบบต่างๆ  ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  อันส่งผลต่อ
คุณภาพและนักเรียน  นักศึกษา  รับทราบปัญหาน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
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9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นิเทศการสอนแก่ครูผู้สอนทุกคน 

  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 

เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนสามารถน าวิธีการสอนรูปแบบต่างๆ  ไป
ใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ   

 

เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 1/ ภาคเรียนที่ 2  
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 2,000 บาท 
 
 
 



                                                                                      

 
 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินรายได้ฯ 

1. วางแผนการด าเนินงาน     ครูท าหน้าที่สอน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - 2,000.-   
2. ขออนุมัติโครงการ     จ านวน   138  คน      
3. ด าเนินการตามโครงการ           
4. สรุปและรายงานผล           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 2,000.- 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 2,000.- 
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โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 

------------------------------------------------------ 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1. ชื่อโครงการ     สะพานเชื่อมโยงการศึกษาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและ 
                        ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ   
    ผู้ประสานงาน  นายชินกรณ์  ชมพิกุล 
    ต าแหน่ง         หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    โทรสาร          042-412458  โทรศัพท์เคลือ่นที ่0935164535 
    E-mail           jaruntuay@g-mail.com 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในปัจจุบันที่มีการเน้นทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาถือ
เป็นหัวใจ หลักของการจัดการเรียนการสอนของอาชีวิศึกษา เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ใน
ปัจจุบันส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้น าหลักสูตร การเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี โดยมี
ต้นแบบมาจากต่างประเทศ เขามาพัฒนาและปรับใช้กับการศึกษาอาชีวศึกษาของไทย ในการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบทวิภาคีนั้น อธิบายได้ ดังนี้ คือต้องอาศัยความร่วมมือสองฝ่าย คือ  สถานศึกษา  และสถาน
ประกอบการ  หลักการคือ  สถานศึกษาได้ตกลง ความร่วมมือกับสถานประกอบการ  โดยที่จะเน้นภาคทฤษฎี
ในสถานศึกษาและออกปฏิบัติจริง ไปเรียนรู้จริงกับสถาน ประกอบการจริงเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ซึ่งเป็น
ผลดีกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพร้อมกับพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน 
นักศึกษาในรูปแบบทวิภาคีนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ครู  ต้องเข้าใจในกระบวนการ  ระบบ  ระเบียบ รวมไปถึง
แนวทางในการจัดการ เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการด้วย 
ฉะนั้นแล้ว จึงได้มีโครงการสะพานเชื่อมโยงการศึกษาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ  เพ่ือจัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าไปฝึกทักษะวิชาชีพ             
ทั้ง สายช่างอุตสาหกรรม และ สายพาณิชยกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และสร้าง
มาตรฐานให้กับ วิทยาลัยในการผลิตบุคลากร ที่มีทักษะ และคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงานสืบไป 

 

3. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
3.1 เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 
3.2 เพ่ือเพ่ิมจ านวนสถานประกอบการเดิมที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึ้น ครอบคลุมกับทุกสาขาวิชาที่เปิด 

ท าการเรียนการสอน 
3.3 เพ่ือสร้างข้อตกลงความร่วมมือกันในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาค ี
3.4 เพ่ือสร้างเสริมสร้างคุณภาพ และมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
3.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน และ ทักษะวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา 

จังหวัดบึงกาฬ 
3.6 เพ่ือเชิดชูเกียรติเป็นขวัญและก าลังใจให้กับสถานประกอบการที่ประสบผลความส าเร็จ 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 วิทยาลัยเทคนิคหนองคายได้ร่วมการจัดการศึกษาลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ  
จ านวน 50  สถานประกอบการ 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
           วิทยาลัยเทคนิคหนองคายร่วมการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ  จ านวน 50  สถาน
ประกอบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการ
บุคลากรในการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม  
 

6. กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการ 50  สถานประกอบการ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ โดมอเนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 
8.2 เพ่ือเพ่ิมจ านวนสถานประกอบการเดิมที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึ้น ครอบคลุมกับทุกสาขาวิชาที่เปิดท าการ 

เรียนการสอน 
 8.3 เพ่ือสร้างข้อตกลงความร่วมมือกันในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี 
 8.4 เพ่ือสร้างเสริมสร้างคุณภาพ และมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยให้มี 

คุณภาพดียิ่งขึ้น 
8.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน และ ทักษะวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา 

จังหวัดบึงกาฬ 
8.6 เพ่ือเชิดชูเกียรติเป็นขวัญและก าลังใจให้กับสถานประกอบการที่ประสบผลความส าเร็จ 

 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ สถานประกอบการได้รับโล่เชิดชูเกียรติและลงนาม 
ความร่วมมือ 

50  สถานประกอบการ 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคายร่วมการจัดการศึกษากับ
สถานประกอบการ  จ านวน 50  สถานประกอบการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาให้มีปริมาณ
และคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการบุคลากรใน
การพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม  

 

เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 20,000  บาท 
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ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร 
ในไตรมำส () 

เป้ำหมำย 
(เช่น ใคร จ ำนวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด ำเนินกำร ระบุ 
ต ำบล/อ ำเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

1 2 3 4 งบ 
ด ำเนินงำน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รำยจ่ำยอ่ืน 

งบ 
รำยได้ฯ 

1. ขออนุมัติโครงการ     โรงเรียนเครือข่าย  
สถานประกอบการ
ภาครัฐและเอกชน 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - 20,000 

2.  ด าเนินการตามโครงการ      ห้องประชุมชั้น 4     
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 20,000 
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร - - - 20,000 
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 

--------------------------------------- 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.   ชื่อโครงการ    พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ   
     ผู้ประสานงาน   นายสุดสาคร  พาติกบุตร 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานทวิภาคี โทรศัพท์   042-411776 
     โทรสาร  042-412458  โทรศัพท์เคลื่อนที่    042-411776 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้เปิดสอน 3 ระดับ   คือ  1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ใช้หลักสูตร พุทธศักราช 2556 เพ่ิมเติม  พ.ศ.2557 2)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .)              
ใช้หลักสูตร พุทธศักราช 2557 3) ระดับปริญญาตรีเปิดสอน 1 หลักสูตรภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1  คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   และหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการ
ต้องการของชุมชนและความพร้อมของสถานศึกษา  ดังนั้น  เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรง
ตามจุดมุ่งหมายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  จึงได้ด าเนิน
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  ขึ้น  ซึ่งหลักสูตรสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่ต้องการบูรณา
การ วิชาการท่ีเกี่ยวข้องในด้านนั้น เพ่ือให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลายหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทาง
วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติจริง  
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
 1. เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการ 
     2. เพ่ือให้สถานศึกษาได้จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 
     3. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
     4. เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
     5. เพ่ือให้มีระบบนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
     6. เพ่ือให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้หลักสูตรที่หลากหลาย และสามารถเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ
ของตนเอง 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:    นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จ านวน  2,916  คน 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

mailto:nongkhai01@vec.mail.go.th
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
     นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการท างาน  สถานประกอบการได้

ทราบทัศนคติและความต้องการของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  ที่มีต่อสถานประกอบการ  
วิทยาลัยได้ทราบความต้องการ เกี่ยวกับความรู้   ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติมในแต่ละสาขาวิชาชีพ  
ของนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน 

 

 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จัดประชุมสัมมนานักศึกษาที่ฝึกงานเสร็จสิ้น  

ในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 

รวม 2 ครั้ง/ต่อปีการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 1.นักเรียน นักศึกษา สามารถน าความรู้  ที่ได้รับ
จากการฝึกงานมาเผยแพร่  แลกเปลี่ยนในการ
สัมมนาระหว่างกันในสถานศึกษา 
2. นักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้จาก
การฝึกงาน 

 

เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 1/ ภาคเรียนที่ 2  
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 5,000 
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10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1. วางแผนการด าเนินงาน     -นักเรียน นักศึกษา   - - - 5,000   
2. ขออนุมัติโครงการ     วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย      
3. ด าเนินการตามโครงการ     จ านวน  2,916  คน      
4. สรุปและรายงานผล           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 5,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 5,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 

--------------------------------------- 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.   ชื่อโครงการ    ประชุมสัมมนาและน าเสนอผลการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา   
     ผู้ประสานงาน   นายชิณกรศ์  ชมพิกุล 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานทวิภาคี โทรศัพท์   042-411776 
     โทรสาร  042-412458  โทรศัพท์เคลื่อนที่     
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)          
ได้ก าหนดโครงสร้างหมวดวิชาชีพสาขางานและการฝึกงาน  ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือ
แหล่งวิทยาการ  ไม่ต่ ากว่า 1 ภาคเรียน  ดังนั้น  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดท าโครงการ
ประชุมสัมมนาและน าเสนอผลการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา  ขึ้น  หลักจากที่ผู้เรียนเสร็จสิ้นการฝึกงาน/     
ฝึกอาชีพแล้ว  โดยผู้เรียนจะต้องเผยแพร่ผลการฝึกงาน  โดยการบรรยายถึงสภาพของสถานประกอบการที่ตนได้
เข้ารับการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  ลักษณะการท างาน  วิธีและขั้นตอนการท างาน  การให้ความรู้ของผู้ควบคุม  
ประโยชน์ที่ได้รับการปรับตัวและอ่ืนๆ  ที่ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์จากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถาน
ประกอบการอีกครั้ง  
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
 3.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
 3.2  เพื่อให้ทราบถึงความต้องการเพิ่มเติมของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ 
ของนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน 
 3.2  เพ่ือให้สถานประกอบการได้ทราบถึงมุมมองของนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  รวมถึงความ 
ต้องการที่มีต่อสถานประกอบการ 
    3.3  เพ่ือสรุปเป็นข้อมูลของสถานศึกษาในการพัฒนางาน ระบบการฝึกงานของผู้เรียนต่อ 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
 

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียน นักศึกษา สามารถน าปัญหา  และอุปสรรค ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์  น าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพจริง 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:    นักเรียน นักศึกษาท้ังระดับ  ปวช.3  และ ปวส.2 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
 
 
 

mailto:nongkhai01@vec.mail.go.th
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
     นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการท างาน  สถานประกอบการได้

ทราบทัศนคติและความต้องการของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  ที่มีต่อสถานประกอบการ  
วิทยาลัยได้ทราบความต้องการ เกี่ยวกับความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติมในแต่ละสาขาวิชาชีพ  
ของนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน 

 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จัดประชุมสัมมนานักศึกษาที่ฝึกงานเสร็จสิ้น  

ในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 

รวม 2 ครั้ง/ต่อปีการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 1.นักเรียน นักศึกษา สามารถน าความรู้  ที่ได้รับ
จากการฝึกงานมาเผยแพร่  แลกเปลี่ยนในการ
สัมมนาระหว่างกันในสถานศึกษา 
2. นักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้จาก
การฝึกงาน 

 

เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 1/ ภาคเรียนที่ 2  
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 3,000 
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8.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1. วางแผนการด าเนินงาน     -นักเรียน ปวช.3   - - - 3,000   
2. ขออนุมัติโครงการ     จ านวน  530 คน      
3. ด าเนินการตามโครงการ     -นักเรียน ปวส.2       
4. สรุปและรายงานผล     จ านวน  445  คน      
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 3,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 3,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 

--------------------------------------- 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.  ชื่อโครงการ    แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ., ภาค,ชาติ   
     ผู้ประสานงาน   นายมานพ  สมอินเอก 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา    โทรศัพท์    042-411776  
     โทรสาร  042-412458                            โทรศัพท์เคลื่อนที่    095-56470606      
     E-mail   email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็วและเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การด ารงชีวิตของทุกคนมีการ พัฒนาและ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของโลกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้อง สร้างสรรค์เด็กและ
เยาวชนไทยในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถท่ีเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
และมีศักยภาพในด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง และ การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ 
   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการจัดโครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับอศจ.,ระดับภาค, และระดับชาติ เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรม  
ซึ่งกรอบแนวทางพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมให้แต่ละสถานศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริม
กีฬา - กรีฑา ระหว่าง สถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยและนันทนาการของนักเรียนนักศึกษา 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
 2.1   เพ่ือจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  
    2.2   เพ่ือท าการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  
    2.3   เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  
    2.4   เพ่ือให้มีตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถ และทักษะวิชาชีพเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
      

5.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพดีขึ้น 
     5.2  นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:    นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทุกระดับชั้น  จ านวน  2,916  คน 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
  8.1  ชว่ยเหลือนักเรียนได้ท้ังในเชิงสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา การ ส่งเสริมพัฒนาตาม
ศักยภาพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้  
    8.2  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกกลุ่ม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ได้ตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันในระดับ 

ที่สูงขึ้นต่อไป 
 

 

เชิงคุณภาพ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 

 

เชิงเวลา  
 

 

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 480,000 
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8.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
1  ส ารวจวสัดุที่เกี่ยวข้อง       - - - 480,000   
2.  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ           
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ด าเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
1  ส ารวจวสัดุที่เกี่ยวข้อง           
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ           
           
           
           

รวมเงิน - - - 480,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 480,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 

--------------------------------------- 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.   ชื่อโครงการ    ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 
     ผู้ประสานงาน   นางปวีณา  สมบูรณ์เรศ   โทรศัพท์     089-2418730 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานทะเบียน  (ครูแผนกวิชาสามัญ  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ) 
     โทรสาร  042-412458    โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-2418730 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  ในยุคปัจจุบันภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมบทบาทเป็นทวีคูณ
ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยในฐานะในสมาชิกได้ให้ความส าคัญและเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆท้ังทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม คณะกรรมการผู้จัดท า
เล็งเห็นความส าคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักศึกษาใน
ฐานะเป็นเยาวชนอาเซียน และควรได้ศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาหลักในการสื่อสารจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
     3.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในฐานะสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
     3.2 เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
     3.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1 ครู  นักเรียน นักศึกษาเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
     4.2 ครู  นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดี และมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 
 

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  คณะครู นักเรียน  นักศึกษามีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทักษะด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนโครงสร้างหลักไวยากรณ์รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน   
     5.2  คร ู นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ ทักษะ ความม่ันใจ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน และในการท างานได้ พร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียนได้อย่างมั่นใจ 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:    นักศึกษา และคณะครูอาจารย์  สังกัดส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย   
                           จ านวนทั้งหมด  80 คน 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
 
 
 

mailto:nongkhai01@vec.mail.go.th
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
     8.1 นักเรียน นักศึกษาและครู อาจารย์  ได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในฐานะ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
   8.2 นักเรียน นักศึกษาและครู อาจารย์ ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างๆของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   8.3 นักเรียน นักศึกษาและครู อาจารย์ มีความรู้ ทักษะ ความม่ันใจ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และในการท างานได้ พร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียนได้อย่างมั่นใจ 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  นักเรียน นักศึกษา และคณะครูอาจารย์  สังกัด

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย   
มีความรู้ ทักษะ ความมั่นใจ และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และใน
การท างานได้ พร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียนได้อย่างมั่นใจ 

80 คน 

เชิงคุณภาพ 1. ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สังกัดส านักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย   
2. คณะครู อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ  สังกัด
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย  จ านวน   
20 คน  (จากสถานศึกษาทั้งหมด 12 แห่ง)  ที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถและสื่อสารโดย
ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

80 คน 

เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 20,000 บาท 
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10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
รายได้ฯ 

1. เขียนเสนอโครงการ     คณะครูอาจารย์  80 คน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - 20,000   
2. ขออนุมัติโครงการ     ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา 

สังกัดส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดหนองคาย  80 คน 

     

3. ด าเนินตามโครงการ           
4. ติดตามและระเมินผล           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 20,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 20,000   
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 

--------------------------------------- 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.  ชื่อโครงการ    จัดสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ผู้ประสานงาน   นางสาวศิริวรรณ  ประดิษฐ์ด้วง  โทรศัพท์    082--8380509 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานวิทยบริการ      
     โทรสาร  042-412458                    โทรศัพท์เคลือ่นท่ี   082--8380509 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  การปลูกจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการด ารงชีวิต เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักพอประมาณตนมีเหตุผลและ
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจสังคมทั้งภายในและภายนอกได้ 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
 3.1  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร  สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิต 
 3.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้และพ้ืนที่ท ากิจกรรมร่วมกัน 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียน นักศึกษา  รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และยั่งยืน  ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
     4.2  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
 

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  ผู้เรียน  มีความรู้ความเข้าใจสามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:    นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จ านวน  2,916 คน 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
     8.1  ได้ศูนย์เรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน  บริหารงานเป็นระบบและมีรูปแบบช่างอุตสาหกรรมผสมการเกษตร
ประณีตและสวนพฤษศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:nongkhai01@vec.mail.go.th
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9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จัดสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบช่างอุตสาหกรรม   
 

จ านวน  1  ศูนย ์
 

เชิงคุณภาพ 1. มีศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบช่าง 
อุตสาหกรรม  ผสมกับการเกษตรประณีตและสวน
พฤกษศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

จ านวน  1  ศูนย ์
 

   
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 20,000  บาท 
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10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
รายได้ฯ 

1  ขออนุมัติโครงการ     ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - 20,000   
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

    จ านวน  1  ศูนย ์
 

     

3.  ประชุมวางแผนรับผิดชอบ           
4.  ด าเนินการตามโครงการ           
5.  ประเมินผลหลังสิ้นสุด
โครงการ 

          

           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 20,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 20,000   



 
 
 
 
 

 
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 

------------------------------------------------------ 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1. ชื่อโครงการ    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์                   
                       โรงเรียน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจาก 
                       พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   
    ผู้ประสานงาน  นางณัฐชา  วิเศษสุนทร 
    ต าแหน่ง         หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
    โทรสาร          042-412458  โทรศัพท์เคลือ่นที ่084-032-7554 
    E-mail          - 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตฯ   ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (ระบบทวิภาคี/ระบบปกติ)  ได้ด าเนินการสมัครเข้าเป็นสมาขิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือเป็นการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ถือว่ามีความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชากรใน
อนาคตเป็นอย่างยิ่ง พันธุกรรมพืชถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความส าคัญต่อการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคต 
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของทรัพยากรเหล่านี้อาจจะสูญหายไป เนื่องจากความไม่รู้ของมนุษย์ในการใช้
ทรัพยากรเหล่านี้ การจ าแนกและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจึงมีบทบาทส าคัญ ที่จะด ารงทรัพยากรนี้ให้ยั่งยืนและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตาม บางครั้งเราก็ไม่สามารถจ าแนกพืชได้ถูกต้อง และตลอดไป ดังนั้นการ
รู้จักใช้ทรัพยากร อย่างช านาญฉลาด ให้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากที่สุด และใช้ได้เป็นเวลายาวนานที่สุด โดยต้อง
ให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทั่วถึงกัน
ด้วย ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางพันธุ์พืชที่ส าคัญของประเทศที่จ าเป็นยิ่ง 

ครูผู้สอนทุกท่านทุกแผนกวิชา นั้น  จะต้องมีการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนลงขบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการลงในแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทาแผนการเรียนรู้ร่วมกันจากการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้คุณภาพท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้ความเข้าใจครูได้ตระหนักสร้างจิตส านึกต่อผู้เรียนในการด าเนินการตามพระราชด าริ และส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางพันธุกรรมพืชที่ส าคัญ    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ดังกล่าว จึงจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี   งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดยเน้นการบูรณาการสร้างจิตส านึก
ในการรักษาทรัพยากรในสถานศึกษา จะน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนลงในแผนจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ   จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนน าแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอน       
 3.3  เพ่ือให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยเทคนิค
วิธี การสอน ที่หลากหลายและบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกรายวิชาที่สอน   
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
    แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธี การสอน ที่หลากหลายและ
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุก
รายวิชาที่สอน  
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
          ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย ครผูู้สอนทุกคน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ ห้องประชุมชั้น 4  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 ได้สนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
8.2  ครูมีการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดการเรียนการสอน 
8.3  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รู้และเห็นคุณค่าทรัพยากร เกิดจิตส านึกในการดูแลรักษาและ

อนุรักษ์ทรัพยากร 
 8.4 จ านวนแผนการเรียนรู้รายวิชาบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์   
          8.5 ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ของครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
การจัดการเรียนการสอนได้ในสภาพจริง 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูผู้สอน 138 คน 
เชิงคณุภาพ ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้รายวิชาได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
ด้วยเทคนิควิธี การสอน ที่หลากหลายและบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน และคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุก
รายวิชาที่สอน 

138 คน 

เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 30,000 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
รายได้ฯ 

1. ขออนุมัติโครงการ     ครูผู้สอน  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - - 
2.  ด าเนินการตามโครงการ      ห้องประชุมชั้น 4   30,000 - 
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - 30,000 - 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - 30,000 - 



 
 
 
 
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ชื่อโครงการ    ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ 
     ผู้ประสานงาน   นายอนุพงษ์  ลีพงษ์       โทรศัพท์    042-411776 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
     โทรสาร  042-412458       โทรศัพท์เคลื่อนที่   086-8513232      
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
 ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ  ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการกิจกรรม
อบรมการเขียนแผนธุรกิจ สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน ศึกษาดูงานในสถา น
ประกอบการ หรือสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจของผู้เรียนและส่งเสริมการท าธุรกิจของ
ผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ได้เล็งเห็นความส าคัญโครงการดังกล่าว    โดย
ด าเนินกิจกรรมการอบรมแผนธุรกิจ การส่งเสริมการท าธุรกิจออนไลน์ของผู้ เรียน และศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
1) พัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในรูปแบบธุรกิจเดียวหรือแบบ

บูรณาการสหวิชาชีพ 
      2) พัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจหรือทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการให้
ผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ครูและประชาชนที่สนใจ  
      3) สนับสนุน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้มีธุรกิจเป็นของตนเองหรือมีประสบการณ์ในธุรกิจน า
ร่องโดยการด าเนินการร่วมกับเจ้าของสถานประกอบการเจ้าของอาชีพ 
 4)  ศึกษาดูงานด้านการประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ สร้างแรงจูงใจในการเรียนเพื่อต่อยอดท าธุรกิจ 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1   นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ ทักษะ ในการเป็นผู้ประกอบการ  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบธุรกิจได้ 
5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นผู้ประกอบการ และมีทักษะที่จ าเป็นในการ
ประกอบธุรกิจ 
6.  กลุ่มเป้าหมาย:   คร ูนักเรียน นักศึกษา  และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  50  คน  
7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
     บุคลากรสามารถพัฒนาตนเอง  มาปรับใช้ในการด ารงชีวิต  ปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ  สังคมทั้งภายในและภายนอกได้  มีความรู้และสามารถวางแผนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้  ส่งผลให้
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ สามารถพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร   ปีละ  1-2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ บุคลากรผู้สอนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ

พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
 

 

   
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 30,000  บาท 
 
 



 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
รายได้ฯ 

1  วางแผนการด าเนินงาน     ครู นักเรียน นักศึกษา   
และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ   
จ านวน  50  คน 

 - - - 30,000   

2.  ขออนุมัติโครงการ           
3.  ด าเนินการตามโครงการ           
4.  สรุปและประเมิน           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 30,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 30,000   



 
 
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.  ชื่อโครงการ    ส่งเสริมนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/โครงการของนักเรียน นักศึกษา 
     ผู้ประสานงาน   นายรุ่งเรือง  เพ็ญกุลกิจ       โทรศัพท์    042-411776 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
     โทรสาร  042-412458       โทรศัพท์เคลื่อนที่   081-4717892      
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
      เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    ได้รับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคายให้เป็น
เจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  มาตรา ๒๔ (๕)  ก าหนดให้ครูผู้สอน
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และมาตรา  ๓๐  ระบุให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ   รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัย  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา  อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคายขึ้น  โดยได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์การสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ขึ้น    
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
    3.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดท านวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    3.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มีเวทีแสดงความสามรถและผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    3.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
    4.1 นักเรียนนักศึกษามีเวทีที่ใช้แสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    4.2 นักเรียนนักศึกษาและบุคคลผู้สนใจมีแหล่งการเรียนรู้นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
    5.1 ได้ตัวแทนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค 
    5.2 สามารถน านวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดให้เกิดรายได้กับตนเอง 
6. กลุ่มเป้าหมาย : 
     ด้านคุณภาพ 

-  นักเรียนนักศึกษาได้น าสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์และคุณภาพเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
      ด้านปริมาณ 

-  นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้มีทักษะและประสบการณ์ในการประกวดแข่งขัน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 
    8.1 ได้ตัวแทนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค 
    8.2 สามารถน านวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดให้เกิดรายได้กับตนเอง 
 

mailto:nongkhai01@vec.mail.go.th


 

 
 
 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 
 
 

สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์  9 ประเภท 
มีสิ่งประดิษฐ์  3-5 ผลงาน/ประเภท 

เชิงคุณภาพ 
 
 

สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์  9 ประเภท 
1 ผลงาน/ประเภท 

เชิงเวลา วันจัดการประกวด 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย วัสดุและอุปกณ์ 50,000 บาท 



 

 
 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินรายได้ฯ 

1. เขียนโครงการ /     วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    50,000 
2. ด าเนินโครงการ  /         
3. สรุปผลโครงการ  /         
4. รายงานผลโครงการ  /         
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 50,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 50,000 



 

 
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.  ชื่อโครงการ    ส่งเสริมการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     ผู้ประสานงาน   ฝ่ายวิชาการ       โทรศัพท์    042-411776 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
     โทรสาร  042-412458       โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-2418730      
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษา  เพิ่มโอกาสการเยนรู้  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง รักการอ่าน  มีนิสัยใฝ่รู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์  แก้ปัญหา คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินัย  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  สามารถท างานเป็นกลุ่ม  มีคุณธรรม 
ค่านิยม จิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย  ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  ก้าวทันโลก  โรงเรียนจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น  สนใจและแสวงหาหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  การเรียนรู้อาจท าได้หลายวิธี  เช่น  อ่าน
หนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์  ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ  ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  ซักถามข้อมูลจากผู้รู้  รวมทั้งสามารถจับใจความส าคัญเพ่ือแยกแยะและเลือกสาระข้อมูลที่ได้มา
อย่างมีเหตุผล  ทักษะพ้ืนฐานส าคัญต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทักษะการฟัง  การถาม  การจ า  การอ่ าน  
การคิด  การเขียน  การปฏิบัติ  และสามารถสรุปผลอย่างมีเหตุผลเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง    
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
3.1 เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ   

 3.2 เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1   นักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไปพัฒนาในการท างาน           
การเรียน และการใช้ชีวิตประจ าวันได้  
5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียนนักศึกษา มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ จากการเรียนรู้จากสื่อต่างๆ  จากการ
ฝึกอบรมการทัศนศึกษา   
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:   นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จ านวน  2,916  คน  
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
     นักเรียนเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความมุ่งม่ัน กระตือรือร้น และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
 



 

 
 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ สามารถพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร   ปีละ  1-2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน

การพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
 

 

   
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 3,000  บาท 



 

 
 
 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
รายได้ฯ 

1  วางแผนการด าเนินงาน     ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในวิทยาลัย   

 - - - 3,000   

2.  ขออนุมัติโครงการ     จ านวน  2,916 คน      
3.  ด าเนินการตามโครงการ           
4.  สรุปและประเมิน           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 3,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 3,000   

 



 

 
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.  ชื่อโครงการ    ความร่วมมือพัฒนาสถานศึกษาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ผู้ประสานงาน   นายสุริยา  สาวะรีพล       โทรศัพท์    042-411776 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานความร่วมมือ 
     โทรสาร  042-412458       โทรศัพท์เคลื่อนที่   064-3252997      
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นในมาตราต่าง ๆ ดังนี้มาตรา 7 คือ “… ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็น 
สากล…” มาตรา 8 (2) “ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” มาตรา 27 “… ให้สถานศึกษา จัดท าสาระของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์…” มาตรา 29 “ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน ฯลฯ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการเลือก  แสวงหา
ความรู้ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรปัญญา และวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้อง  กับสภาพ
ปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอน ในสาระการเรียนรู้ดังกล่าวต้องอาศัยแหล่งเรียนรู้เป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจัด
การศึกษาและบริบทของโรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนซึ่ง
เป็นโครงการที่จะท าให้การบริหารจัดการศึกษาม ีคุณภาพตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
     2.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

2.2  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน  นักศึกษารักท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิด 
สร้างสรรค์  รู้จักการแก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2.3  เพ่ือให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน เกิดความรักและหวง แหนพร้อมที่
จะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
         4.1  นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนานและมีความสนใจที่จะเรียน 
   4.2   วิทยาลัยฯ  กับชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่  
บุตรหลานของตน  
   4.3  นักเรียน นักศึกษา  เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
      นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจาก แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:   นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 



 

 
 
7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จ านวน  2,916 คน 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
     ๘.๑ นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จริง  
   ๘.๒ นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการเรียนในรายวิชาต่างๆต่อไป  
   ๘.๓ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนานและมีความสนใจที่จะเรียน ไม่เบื่อหน่าย  
   ๘.๔ โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่  
บุตรหลานของตน  
   ๘.๕ นักเรียนเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ๘.๖ นักเรียนเกิดความรักในท้องถิ่นและเกิดความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าในท้องถิ่น 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้จากการคิดเองปฏิบัติเอง 

โดยศึกษาหาจาก แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ปีละ  1 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  เกิดความรักท้องถิ่นของตนเอง 
รู้จักปรับตัวเข้ากับ ชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
การแก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

65% 

เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  10,000  บาท 



 

 
 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขัน้ตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
รายได้ฯ 

1  วางแผนการด าเนินงาน     นักเรียน นักศึกษา   
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
จ านวน  2,916 คน 

 - - - 10,000 

2.  ขออนุมัติโครงการ           
3.  ด าเนินการตามโครงการ           
4.  สรุปและประเมิน           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 10,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 10,000 

 



 

 
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.  ชื่อโครงการ    เขียน/พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
     ผู้ประสานงาน   นายสุดสาคร  พาติกบุตร       โทรศัพท์    042-411776 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
     โทรสาร  042-412458       โทรศัพท์เคลื่อนที่   083-3563454      
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ครูผู้สอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีไม่
เพียงแต่ต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการสอน และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเท่านั้น หากแต่ต้อง
เป็นผู้ที่เข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร อีกทั้งสามารถสื่อสารความคิดและน าเสนอความคิดนั้น
ออกมาในรูปภาษาเขียนให้ชัดเจนได้ 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
    1) เพ่ือให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้และเข้าใจและสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1 ครมูีความรู้ความสามารถในการออกแบบจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  ครมูีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครบถ้วน ถูกต้อง     
     5.2  สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับในการประเมินประกันคุณภาพ
สถานศกึษาได้ 
6.  กลุ่มเป้าหมาย:   ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัย  จ านวน  138 คน  
7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
     ครูผู้สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์  ครบถ้วน  ถูกต้อง  เป็นแบบอย่างที่ดีได้  ส่งผลให้การเรียน
การสอนให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ สามารถพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร   ปีละ  1-2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ ครูผู้สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์  

ครบถ้วน  ถูกต้อง  เป็นแบบอย่างที่ดีได้  ส่งผลให้
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 5,000  บาท 

 



 

 
8.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
รายได้ฯ 

1  วางแผนการด าเนินงาน     ครูและครูจ้างสอนใน
วิทยาลัย จ านวน 138  คน 

 - - - 5,000   

2.  ขออนุมัติโครงการ           
3.  ด าเนินการตามโครงการ           
4.  สรุปและประเมิน           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 5,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 5,000   

 



 

 
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.  ชื่อโครงการ    พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 
     ผู้ประสานงาน   นางปวีณา  สมบูรณ์เรศ       โทรศัพท์    042-411776 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานบุคลากร 
     โทรสาร  042-412458       โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-2418730      
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
 การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  สอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ด้านการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และได้ด าเนินการจัดโครงการ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ  
จากการฝึกอบรม  การทัศนศึกษาดูงาน  และการประชุมเชิงปฎิบัติการ  เพ่ือสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
    3.1  เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ในปัจจุบัน 
 3.2  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสทัศนศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาเชิงวิชาการสามารถน า 
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.3  เพ่ือให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพ  
ของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1   ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษา อ่ืน หรือ
หน่วยงานองค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ     
     5.2  สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:   ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัย  จ านวน  192  คน  
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
     บุคลากรสามารถพัฒนาตนเอง  มาปรับใช้ในการด ารงชีวิต  ปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ  สังคมทั้งภายในและภายนอกได้  มีความรู้และสามารถวางแผนปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้  ส่งผลให้
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ 
 
 



 

 
 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ สามารถพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร   ปีละ  1-2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ บุคลากรผู้สอนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ

พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
 
 

 

   
เชิงเวลา   

 
 

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 400,000  บาท 
 
 
 



 

 
 
 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
รายได้ฯ 

1  วางแผนการด าเนินงาน     ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในวิทยาลัย   

 - - - 400,000   

2.  ขออนุมัติโครงการ     จ านวน  192 คน      
3.  ด าเนินการตามโครงการ           
4.  สรุปและประเมิน           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 400,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 400,000   

 



 
 
 

 
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 

--------------------------------------- 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.  ชื่อโครงการ    พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
     ผู้ประสานงาน   นางปวีณา  สมบูรณ์เรศ       โทรศัพท์    042-411776 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานบุคลากร 
     โทรสาร  042-412458                โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-2418730      
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
 จากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้มีการพัฒนาบุคลากรครู  เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานและสามารถถ่ายทอดออกสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ  จากการ
ฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
     3.1   เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษา  ให้ได้วิทยฐานะสูงขึ้น 
     3.2  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาปรับใช้ในการด ารงชีวิตรู้จัก
พอประมาณ มีเหตุผลและสามารถปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคมทั้งภายในและ
ภายนอกได้เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคง 
ในการด าเนินชีวิต 
     3.3  เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าผลงานทาง
วิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ  มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และมีขวัญ ก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  มีความรู้  ทักษะ  เจตคติที่ดี   ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
     5.2  ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  สามารถเขียนผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ น าไปสู่การพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน สู่การเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด  และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
6.  กลุ่มเป้าหมาย:    ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จ านวน  192  คน 
7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
     บุคลากรสามารถพัฒนาตนเอง  และพัฒนางาน  สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการด ารงชีวิต  รู้จักพอประมาณ  มีเหตุผลและสามารถปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ  สังคมท้ังภายในและภายนอกได้  มีความรู้และสามารถวางแผนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณภาพ  มีความที่ดีได้  
ส่งผลให้การเรียนกรสอนให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ 
 



 
 
 

 
 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการ   

 
จ านวน  192 คน 

เชิงคุณภาพ บุคลากรผู้สอนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง  พัฒนางานและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ 
 

 

   
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 5,000  บาท 
 
 
 



 
 
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
รายได้ฯ 

1  วางแผนการด าเนินงาน     บุคลากรเข้ารับการ  จ านวน  192 คน - - - 5,000   
2.  ขออนุมัติโครงการ     อบรมสัมมนาทางวิชาการ        
3.  ด าเนินการตามโครงการ           
4.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 5,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 5,000   



 
 
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.  ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ วท.1 
     ผู้ประสานงาน   นายสมชัย  นวนศรี       โทรศัพท์     042-411776 
     ต าแหน่ง    หัวหน้าศูนย์อินเตอร์เน็ต   วท.2 
     โทรสาร  042-412458           โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-6200525 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   โลกแห่งยุคปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นที่แต่ละองค์กรต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อความ เปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา   ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาหรือ สถานศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
ส าคัญอย่างยิ่งในการรับผิดชอบในภารกิจ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามที่สังคม
ต้องการดังกล่าว ฉะนั้นการบริหารจัดการระบบ ข้อมูล และสารสนเทศมีความส าคัญในการตัดสินใจด าเนินการ
ต่างๆ โดยเฉพาะการวางแผนการศึกษาและก าหนดนโยบายทางการศึกษา ต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
คุณภาพ มีความละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตรง ตามความต้องการ ทันสมัย และทันต่อเวลา จะช่วยให้การวาง
แผนการบริหารจัดการและการตัดสินใจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
   จากความส าคัญดังกล่าว ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เป็นสิ่งที่มีความส าคัญและ 
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนานโยบาย วางแผนและพัฒนาการศึกษา เพราะกระบวนการตัดสินใจในการบริหาร 
ย่อมมีระบบสารสนเทศเป็นหัวใจส าคัญในทุกขั้นตอน การพัฒนาการศึกษาของ องค์กรจะประสบความส าเร็จ มาก
น้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระบบสารสนเทศที่ดีเป็นประการส าคัญ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่จะ น ามาใช้
ในการพัฒนานโยบาย การวางแผนและการพัฒนาการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย  
ตรงตามความต้องการและทันต่อเวลา  ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ วท.1  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
3.1 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ วท.1  ให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ  และทันต่อความ 

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  
3.2 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ วท.1  ให้มีคุณภาพ มีความละเอียดครบถ้วน  

ถูกต้องตรง ตามความต้องการ ทันสมัย 
    3.3 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา 

3.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ      
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ  

 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  ครู นักเรียน นักศึกษา พัฒนาความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแสวงหา
ความรู้แก่ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา  
     4.2  ครู นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ 
 
 



 
 
 

 
5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  วิทยาลัยฯ มีช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว  
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:    ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 192 คน นักเรียน นักศึกษา จ านวน  2,916  คน 
 
7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แห่งที่ 1 
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
   8.1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีการติดต่อ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  
   8.2  นักเรียน นักศึกษา  ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดี 
ต่อการใช้  ICT เพ่ือการบริหารและการ เรียนรู้ 
 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการแสวงหาความรู้แก่ครู  
นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาใน 
วท.1 และ วท.2   

นักเรียน นักศึกษา  จ านวน 2,916 คน
ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน วท.1
และ วท.2  จ านวน  192   คน 
 

เชิงคุณภาพ มีความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีคุณภาพ มีความละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง
ตรง ตามความต้องการ ทันสมัย 

 

เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 100,000 บาท 
 
 
 



 
 
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
1   ส ารวจวัสดุที่เกี่ยวข้อง     นักเรียน นักศึกษา   วิทยาลัยเทคนิค - - - 100,000   
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     จ านวน 2,916 คน หนองคาย แห่งที่ 1     
3.  พัสดุจัดซื้อ     ครู และบุคลากรทางการ       
4.  ด าเนินการ     ศึกษาใน วท.1 และ วท.2 

จ านวน  192 คน 
     

5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 100,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 100,000   



 
 
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
1.  ชื่อโครงการ    การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ วท.2 
     ผู้ประสานงาน   นายสุเมธ  ภาคีนุยะ       โทรศัพท์   042-411776 
     ต าแหน่ง    หัวหน้าศูนย์อินเตอร์เน็ต  วท.2 
     โทรสาร  042-412458            โทรศัพท์เคลื่อนที่  085-0146165 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   โลกแห่งยุคปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นที่แต่ละองค์กรต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อความ เปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาหรือ สถานศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่งในการรับผิดชอบในภารกิจ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามที่สังคมต้องการ
ดังกล่าว ฉะนั้นการบริหารจัดการระบบ ข้อมูล และสารสนเทศมีความส าคัญในการตัดสินใจด าเนินการต่างๆ 
โดยเฉพาะการวางแผนการศึกษาและก าหนดนโยบายทางการศึกษา ต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ     
มีความละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตรง ตามความต้องการ ทันสมัย และทันต่อเวลา จะช่วยให้การวางแผนการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
   จากความส าคัญดังกล่าว ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เป็นสิ่งที่มีความส าคัญและ 
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนานโยบาย วางแผนและพัฒนาการศึกษา เพราะกระบวนการตัดสินใจในการบริหาร 
ย่อมมีระบบสารสนเทศเป็นหัวใจส าคัญในทุกขั้นตอน การพัฒนาการศึกษาของ องค์กรจะประสบความส าเร็จ มาก
น้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระบบสารสนเทศที่ดีเป็นประการส าคัญ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่จะ น ามาใช้
ในการพัฒนานโยบาย การวางแผนและการพัฒนาการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย  
ตรงตามความต้องการและทันต่อเวลา  ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ วท.2  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
3.1 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ วท.2  ให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ  และทันต่อความ 

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  
3.2 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ วท.2  ให้มีคุณภาพ มีความละเอียดครบถ้วน  

ถูกต้องตรง ตามความต้องการ ทันสมัย 
    3.3 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา 

3.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ การ 
บริหารและการจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ  

3.5 เพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแสวงหาความรู้แก่ครู ผู้เรียน  
บุคลากรทางการศึกษา  
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  ครู นักเรียน นักศึกษา พัฒนาความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแสวงหา
ความรู้แก่ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา  
     4.2  ครู นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ 
 



 
 
 

 

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  วิทยาลัยฯ มีช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:   ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 192 คน นักเรียน นักศึกษา จ านวน  2,916  คน 
 
7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  แห่งที่ 2 
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
     8.1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีการติดต่อ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  
   8.2 นักเรียน นักศึกษา  ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามีความพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดี 
ต่อการใช้  ICT เพ่ือการบริหารและการ เรียนรู้ 
 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการแสวงหาความรู้แก่ 
นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ใน  วท.1 และ  วท.2   
 

นักเรียน นักศึกษา จ านวน 2,916คน
ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน       
วท.1 และ วท.2  จ านวน 192 คน 
 

เชิงคุณภาพ ครู  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา
ใน วท.1 และ วท.2  มีความรู้ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ    
มีความละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตรง ตามความ
ต้องการ ทันสมัย 

 

เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 100,000 บาท 



 
 
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
1   ส ารวจวัสดุที่เกี่ยวข้อง     ครู จ านวน   192คน วิทยาลัยเทคนิค - - - 100,000   
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     นักเรียน  นักศึกษา  หนองคายแห่งที่ 1, 2     
3.  พัสดุจัดซื้อ     จ านวน  2,916  คน      
4.  ด าเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 100,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 100,000   



   
 
 

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
------------------------------------------------------ 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
1. ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบการบริการงานวัดผลและประเมินผล 
    ผู้ประสานงาน  นายจรัญ  ทวยจันทร์  
    ต าแหน่ง         หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
    โทรสาร          042-412458  โทรศัพท์เคลือ่นที ่0894018011 
    E-mail           jaruntuay@g-mail.com 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยงานวัดผลและประเมินผลมีภาระกิจงานที่ต้องปฎิบัติประจ าตลอดปี ได้แก่ การสอบวัดผล,
การรายงานผลการเรียน,การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เป็นต้น โดยภารกิจดังกล่าวต้องบริการครูและ
นักเรียนจ านวนมาก ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมากให้เพียงพอกับความต้องการและทันกับเวลา 
 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริการโดยการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่อ
การบริการให้เพียงพอกับความต้องการ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   3.1 เพ่ือจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้าจ านวน 2 เครื่อง 
   3.2 เพ่ือจัดหาเครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer) จ านวน 1 เครื่อง 
   3.3 เพ่ือจัดหาเครื่องเย็บเข้าเล่มหนังสือ จ านวน 1 ตัว 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   4.1 ได้เครื่องส ารองไฟฟ้าจ านวน 2 เครื่อง 
   4.2 ได้เครื่องฉายภาพสามมิติ(Visualizer) จ านวน 1 เครื่อง 
   4.3 ได้เครื่องเย็บเข้าเล่มหนังสือ จ านวน 1 ตัว 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
   5.1 สามารถแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ขณะไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้าตกได้ 
   5.2 สามารถใช้งานที่เกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลได้ เช่น งานประชุมพิจารณาผลการเรียน, งานจัด
ประชุมและงานน าเสนอต่างๆ 
   5.3 เพ่ือความประหยัดและคล่องตัวในการเข้าเล่มเอกสารต่างๆ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย ครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   8.1 ลดปัญหาการปฏิบัติงานที่เกิดจากไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าดับได้ 
   8.2 มีเครื่องฉายที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับการใช้งาน 
   8.3 มีเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าเล่มหนังสือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 
 

mailto:jaruntuay@g-mail.com


   
 
 

 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ฝ่ายวิชาการได้เครื่องส ารองไฟฟ้า,เครื่องฉายภาพ

สามมิติ (Visualizer)  และเครื่องเย็บเข้าเล่มหนังสือ 
4 เครื่อง 

 
เชิงคุณภาพ มีเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าเล่มหนังสือเพ่ืออ านวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 

เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย 1. เครื่องส ารองไฟฟ้า 

2. เครื่องฉายภาพสามมิติ(Visualizer) 
3. เครื่องเย็บเข้าเล่มหนังสือ 

2 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 
 
 



   
 
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
รายได้ฯ 

1. ขออนุมัติโครงการ     ครูเจ้าหน้าทีใ่นฝ่าย
วิชาการ 

วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย 

- - - 50,000 

2.  ด าเนินการตามโครงการ      ห้องวิชาการ     
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 50,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 50,000 



   
 
 

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
------------------------------------------------------ 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1. ชื่อโครงการ    จัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 
    ผู้ประสานงาน  นางสาวอังคณา   อัตถาพร 
    ต าแหน่ง         หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
    โทรสาร          042-412458  โทรศัพท์เคลือ่นที ่ 
    E-mail           email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตฯ   ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (ระบบทวิภาคี/ระบบปกติ  ตามนโยบายการบริหารจัดการแผนบูรณาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการท างานที่เชื่อมโยงประสานกันของ หน่วยงานและบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ โดยการจัดการศึกษาที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน เพ่ือสร้างทุนมนุษย์  ที่มี
ศักยภาพและเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ จึงเกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และส านักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนสายอาชีพในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือส่งเสริม ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความรู้และทักษะด้านอาชีพ
เพ่ือเป็นการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาอาชีวศึกษา และหน่วยงานเอกชน 
รวมทั้งเครือข่ายประชาชนในการร่วมกันจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ และพัฒนาก าลังคนให้มี
ความรู้พื้นฐาน รวมถึงทักษะด้านอาชีพ พร้อมคุณภาพและคุณธรรมให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน 
         ดังนั้นงานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ จึงก าหนดจัดโครงการจัดการศึกษา
ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดังกล่าวขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    3.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความรู้และทักษะด้านอาชีพในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน และตลาดแรงงาน เข้าถึงโลกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
 3.2 เป็นแนวทางการเสริมสร้างความรู้ และทักษะด้านอาชีพสอดคล้องกับตนเอง ความต้องการของชุมชนและ
ตลาดแรงงาน (Re-Skills, UP-Skills, New-Skills)   
 3.3  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและ
ทรัพยากร ทางการศึกษา  
 3.4 เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบูรณาการในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   4.1  นักเรียนมีความรู้ และทักษะด้านอาชีพสอดคล้องกับตนเอง ความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน 
   4.2 นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านอาชีพในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  และ
ตลาดแรงงาน เข้าถึงโลกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
    



   
 
 

 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
   5.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะด้านอาชีพ เป็นที่ต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน 
   5.2 มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและทรัพยากร  
ทางการศึกษา 
    

6. กลุ่มเป้าหมาย  
    6.1. เชิ งปริมาณ  โ รง เรี ยนมัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สพฐ .                    
จังหวัดหนองคายจ านวน   3  โรงเรียน   

7.1.เชิงปริมาณ                 6.2. เชิงคุณภาพ     วิทยาลัยได้ตอบนสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและส่งเสริมให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความรู้และทักษะด้านอาชีพในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และ
ตลาดแรงงาน เข้าถึงโลกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ เป็นแนวทางการเสริมสร้างความรู้ และทักษะด้าน
อาชีพสอดคล้องกับตนเอง ความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน  (Re-Skills, UP-Skills, New-Skill)                                      
พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและบูรณาการในหลักสูตรการศึกษาขั้น 

                      

7. พื้นที่ด าเนินการ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   วิทยาลัยได้ตอบนสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษามีความรู้และทักษะด้านอาชีพในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และตลาดแรงงาน 
เข้าถึงโลกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ เป็นแนวทางการเสริมสร้างความรู้ และทักษะด้านอาชีพสอดคล้อง
กับตนเอง ความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน (Re-Skills, UP-Skills, New-Skills)   พ ร้ อ ม ส ร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและทรัพยากร  ทาง
การศึกษา ทั้ง 3 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. จังหวัด
หนองคาย 

 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นัก เรี ยนนักศึกษาวิทยาลั ย เทคนิคหนองคาย        
ทุกระดับชั้น   

จ านวน  2,916 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านอาชีพในกลุ่มอาชีพ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และ
ตลาดแรงงาน เข้าถึงโลกอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ 

 

เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 250,000 บาท 

 



   
 
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
รายได้ฯ 

1. ขออนุมัติโครงการ     ครู เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - 250,000 
2.  ด าเนินการตามโครงการ      ห้องวิชาการ     
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 250,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 250,000 



     
 
                                                                                         

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.   ชื่อโครงการ   พัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
     ผู้ประสานงาน   นายบุญชัย  ไชยอาจ นายวิทยา  บุตรโยธ ี
     ต าแหน่ง    ครู  โทรศัพท์   042-411776 
     โทรสาร  042-412458  โทรศัพท์เคลื่อนที่    081 0571693 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    

 ด้วยแผนกวิชาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีการจัดการเรียนการสอน  โดยเปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ได้รับนโยบายและรับมอบหมายให้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เนื่องด้วยอาคารเรียนงานติดตั้งไฟฟ้าภายใน
อาคาร มีสภาพช ารุด จากมีการใช้งานอาคารเรียนมาเป็นระยะเวลายาวนาน จ านวนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างมี
ความไม่พร้อมและไม่เพียงพอตามข้อก าหนดมาตรฐานการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรง  

เพ่ือให้การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทางแผนกวิชาช่างไฟฟ้า     
จึงใคร่ขออนุญาตจัดท าโครงการการปรับปรุงและพัฒนาอาคารงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร เพ่ือรองรับการประเมิน
เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 เพ่ือให้สภาพอาคารเรียนดูใหม่
เรียบร้อย สวยงาม น่าเรียน อันจะสงผลต่อดีต่อการจัดการการเรียนการสอนของแผนกฯต่อนักเรียน และสามารถ
ใช้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ส าหรับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจได้ 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
1. เพ่ือให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วัสดุ อุปกรณ์ มีเครื่องมือต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานการเป็นศูนย์ทดสอบ
ฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 

2. เพ่ือให้อาคารเรียนงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารของแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง มีมาตรฐาน สามารถเป็นศูนย์
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรง ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ได ้  

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่าง
ไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1   
      

5.  ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome): 
    5.1 นักศึกษา ร้อยละ 80 ของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.2 ของทุกปีการศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรม
และผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 
     

6.  กลุ่มเป้าหมาย:   นักศึกษาท้ังระดับ ปวส. และปริญญาตรีของแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   อาคารเรียนงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย 
 



     
 
                                                                                         

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
    แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่าง

ไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1  
 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ     แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค

หนองคาย เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 

อาคารเรียนงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง  
ตามพ้ืนที่ที่ก าหนด 1 อาคาร 

เชิงคุณภาพ 1.นักเรียน นักศึกษา  มีความพึงพอใจ    
เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 2/ 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย  250,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
                                                                                         

10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1. วางแผนการด าเนินงาน     -นักเรียน ปวช.,ปวส.และ 
ระดับปริญญาตรีแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  

 - - - 250,000   

2. ขออนุมัติโครงการ           
3. ด าเนินการตามโครงการ           
4. สรุปและรายงานผล           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 250,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 250,000   



     
 
                                                                                         

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ชื่อโครงการ    ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
     ผู้ประสานงาน   นายจิระพจน์  ประพิน    โทรศัพท์    042-411776 
     ต าแหน่ง    หวัหน้างานประชาสัมพันธ์ 
     โทรสาร  042-412458           โทรศัพท์เคลื่อนที่   087-9488617 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่มีความส าคัญ ต่อทุกหน่วยงาน เพราะสามารถสร้างภาพลั กษณ์              

ที่ดีให้กับหน่วยงานได้  ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ   จึงเล็งเห็นความส าคัญในการจัดท าสื่อ  
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่ง  ที่ช่วยสร้างความรู้ให้กับกลุ่มบุคคลภายในและภายนอก ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง   ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานศึกษาและมีผลต่อการจูงใจให้
ผู้เรียนมาเรียนในสายวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น   การประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญในการเผยแพร่กิจกรรมงานภายใน
วิทยาลัย  ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และยังเป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นงานส่งเสริม
ความเข้าใจอันดี และสร้างสัมพันธภาพระหว่างวิทยาลัย  องค์กรภายนอก  และประชาชนทั่วไปได้รับข่าวสารมี
ความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงานองค์กรด้วย ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์และ
สร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ประจ างบประมาณ  2564  ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
     3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนๆ  ในแขนงต่างๆ   
     3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์มูลข่าวสาร ภายในวิทยาลัยเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน   ให้ได้รับรู้ข่าวสาร 
ต่างๆ อย่างถูกต้องและชัดเจน 
     3.3   เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับครูและนักเรียน นักศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร   
ไปสู่องค์กรภายนอก  และบุคคลทั่วไป  
     3 4. เพ่ือจูงใจให้ผู้เรียนในสายวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน 

 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1   มีการน าเสนอผลงานของนักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ เผยแพร่ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์  
     4.2   วิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปและสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
     4.3   เสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อสังคมในวงกว้าง 
 

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1   กลุม่บุคคลภายในและภายนอกได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของ วิทยาลัยฯ 
อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 
     5.2  ชุมชนและโรงเรียนเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และ
ร่วมมือช่วยเหลือวิทยาลัยฯ เพ่ิมมากข้ึน 
 



     
 
                                                                                         

6.  กลุ่มเป้าหมาย:  ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จ านวน  3,108   คน   
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
  8.1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีการติดต่อ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว  
    8.2 นักเรียน นักศึกษา  ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดี 
ต่อการใช้  ICT เพ่ือการบริหารและการ เรียนรู้ 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ป้ายประชาสัมพันธ์    
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์   
 

-  25   ป้าย 
-  400  ชุด 

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

 

เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 100,000 บาท 
 
 
 



     
 
                                                                                         

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
รายได้ฯ 

1  ส ารวจวสัดุที่เกี่ยวข้อง     ครู นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - 100,000   
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย      
3.  พัสดุจัดซื้อ     จ านวน  3,108 คน        
4.  ด าเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 100,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 100,000   

 



          
 

 



          
 

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
------------------------------------------------------ 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1. ชื่อโครงการ    โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนดิจิทัล 
    ผู้ประสานงาน  นางสาวชญานิษฐ์  ใหญ่เลิศ 
    ต าแหน่ง         หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
    โทรสาร          042-412458  โทรศัพท์เคลือ่นที ่084-2235492 
    E-mail          - 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางซึ่งมีความส าคัญในกระบวนการเรียนการสอน มีหน้าที่เป็นตัวน า ความ
ต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยนแปลง  พฤติกรรมไปตาม
จุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สื่อการสอนได้น าไปใช้ในการ เรียนการสอนตลอด และยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง สื่อการสอนจะช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมหลายๆ รูปแบบ เช่น การใช้ ศูนย์การเรียนรู้ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 
ช่วยให้ครูผู้สอนตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน และยงัช่วยในการขยายเนื้อหาที่เรียนท าให้การสอนง่ายขึ้นและ
ยังประหยัดเวลาในการสอน นักเรียนมี เวลาท ากิจกรรมการเรียนมากขึ้น จากความส าคัญดังกล่าวจะเห็นได้ถึง
ประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน ซึ่งท าให้มองเห็นถึง ความส าคัญของการสื่อสารมีประโยชน์และมีความจ าเป็น 
สามารถช่วยพัฒนาการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ งานสื่อการเรียนการสอน  จึงได้จัดโครงการประกวด
สื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนดิจิทัลขึ้น เพ่ือให้ครูได้แสดงผลงานทางวิชาการของครู ในการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยด้วยระบบดิจิทัลระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนาและผลิตสื่อการสอนได้น าไปใช้ในการ เรียนการสอนต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบัน 

3.1 เพ่ือแสดงผลงานทางวิชาการของครูเก่ียวกับสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  
3. 2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
    สื่อการสอนที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล  
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
          ครผูู้สอนได้ผลิตและพัฒนาสื่อสามารถน าไปใช้ในการ เรียนการสอนต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย ครผูู้สอนทุกคน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ ห้องประชุมชั้น 4  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
 
 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 



          
 

8.1 ครูผู้สอนได้พัฒนาและผลิตสื่อการสอนได้น าไปใช้ในการ เรียนการสอนต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบัน 

8.2  ครไูดแ้สดงผลงานทางวิชาการของครูเก่ียวกับสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูผู้สอน 138 คน 
เชิงคณุภาพ ครูผู้สอนมี 138 คน 
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 10,000 
 
 



          
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
รายได้ฯ 

1. ขออนุมัติโครงการ     ครูผู้สอน จ านวน 138 คน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - - 
2.  ด าเนินการตามโครงการ      ห้องประชุมชั้น 4   - 10,000 
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 10,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 10,000 



          
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
1.  ชื่อโครงการ    กิจกรรมด้านวิชาการ  (Open House) 
     ผู้ประสานงาน   นายรีระวัฒน์  เสาวภาคย์ไพบูลย์    โทรศัพท์    042-411776 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานแนะแนวฯ 
     โทรสาร  042-412458                        โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-8612818 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้
เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ดั้งนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
พัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆอย่างทั่วถึง ปัจจุบันในองค์กรการเรียน 
รู้มีการแข่งขันสูงดังนั้นในฐานะเป็นหน่วยงานด้านบริการจึงต้องส่งเสริมและพัฒนางานให้มีกระบวนการ
ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อสถานศึกษา  ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย  มองเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ  เพ่ือให้ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ได้เข้า
มาร่วมงาน  กิจกรรมต่างๆ  ที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพ่ือเป็นสื่อกลางให้สถานศึกษาและผู้ปกครองมีโอกาสร่วม
ปรึกษาหารือในเรื่องการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   

3.1  เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอ่ืนๆ อย่างเหมาะสมและ 
ทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา 
    3.2  เพ่ือให้มีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างทั่วถึง  

3.3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน 
สังคมอ่ืนที่จัด 
    3. 4. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ 
     4.2  นักเรียน นักศึกษา  ได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี - 
นาฏศิลป์  กีฬา  ศิลปะการแสดง  และสิ่งประดิษฐ์   ระดับอาชีวศึกษา  ระดับภาค  ระดับประเทศ  และเผยแพร่
ผลงานในต่างประเทศ  
     4.3  นักเรียน นักศึกษา  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1   นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 
     5.2.  นักเรียน นักศึกษา  มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่กว้างข้ึน 
     5.3   นักเรียน  บุคลากรครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีผลงานทางการศึกษา ปรากฏ 
เป็นที่น่าชื่นชมแก่สาธารณชนแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 



          
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:    คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคายจ านวน 3,108  คน   
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
      นักเรียน นักศึกษาและครูผู้สอนสามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และหุ่นยนต์น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ส่งผลให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษาสามารถน านวัตกรรม  โครงงาน  และ

โครงสร้างสิ่งประดิษฐ์  งานมาแสดงผลงาน 
 

จ านวนอย่างนอ้ย  50  ชิ้น 

เชิงคุณภาพ สามารถแสดงนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์ได้ 
 

 

เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 100,000 บาท 
 
 
 



          
 

 
8.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
1  ส ารวจวสัดุที่เกี่ยวข้อง     โครงงาน  และจ านวน  - - - 100,000   
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     อย่างน้อย  50  ชิ้น      
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ด าเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 100,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 100,000   



          
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
1.  ชื่อโครงการ    จัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
     ผู้ประสานงาน   นายจิระพจน์  ประพิน    โทรศัพท์    042-411776 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
     โทรสาร  042-412458           โทรศัพท์เคลื่อนที่   087-9488617 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
 ด้วยนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ยังไม่ได้รับทราบข้อมูล รายละเอียดต่างๆ 
เกี่ยวกับการศึกษาต่อในสายอาชีพของวิทยาลัยฯ ดังนั้น  งานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดท าเอกสารประกอบการเรียน
ของนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา  การวัดผลประเมินผล  ระเบียบวินัย  กิจกรรมและสวัสดิการต่างๆ     
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียน นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
3.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและตาม 

ระเบียบของวิทยาลัยฯ  
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
      4.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนและกฎระเบียบเกี่ยวกับสถานศึกษา
สามารถถ่ายทอดความรู้และข้อมูลให้กับรุ่นน้อง และบุคคลภายนอกได้ 
 
5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
      5.1. นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการเรียนการสอน  กฏระเบียบของสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง   
    

6.  กลุ่มเป้าหมาย:   นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1  และ ปวส.1 จ านวน  1,540  คน  
 
7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
   นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัย และ
สามารถตรวจสอบแผนการเรียนของตนเองได้ 
 
 
 
 



          
 

 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาใหม่มีคู่มือนักเรียนนักศึกษา คนละ 1 

เล่ม  จ านวน  1,540 คน 
1540 เล่ม 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอน
และกฎระเบียบเกี่ยวกับสถานศึกษาสามารถถ่ายทอด
ความรู้และข้อมูลให้กับรุ่นน้อง และบุคคลภายนอกได้ 

 

   
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 100,000  บาท 
 
 
 



          
 

 
8.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1  ส ารวจวสัดุที่เกี่ยวข้อง     นักเรียน นักศึกษา ระดับ 
ปวช.1  และ ปวส.1 
จ านวน  1,540  คน  

วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย 

- - - 100,000   

2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ           
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ด าเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 100,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 100,000   



          
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ชื่อโครงการ    จัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา  ส าหรับนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2565 
     ผู้ประสานงาน   นางปวีณา  สมบูรณ์เรศ 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานทะเบียน    โทรศัพท์  042-411776      
     โทรสาร  042-412458        โทรศัพท์เคลื่อนที่    087-6343470      
     E-mail   email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  ยุคปัจจุบันเป็นยุคของการบริหารงานด้วยระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ   เพ่ือให้ทันเวลา     
ทันเหตุการณ์ สามารถน าข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที วิทยาลัยเทคนิคหนองคายเป็นวิทยาลัยที่มี
ขนาดใหญ่ มีนักเรียน นักศึกษาเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็น  
ที่นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหนองคายจะต้องมีบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเป็นหลักฐานในด้าน
งานบริการของวิทยาลัยให้เกิดความสะดวก มีความคล่องตัว รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จึงได้ท า
ความร่วมมือ (MOU) ท าบัตรนักศึกษากับธนาคารกสิกรไทย  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
3.1 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  ใช้เป็นหลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
3.2 เพ่ือเป็นหลักฐานในการติดต่อกับทางวิทยาลัย 
3.3 เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ  
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
      4.1  ให้นักเรียน  นักศึกษา  มีหลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
      5.1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีบัตรประจ าตัวเพ่ือแสดงถึงความเป็นนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:  นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จ านวน  740 คน  และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 จ านวน 980 คน 
              

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
      นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีบัตรประจ าตัวเพ่ือแสดงถึงความเป็นนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคายครบทุกคน 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชัน้ ปวช.1 จ านวน  740 คน  และนักศึกษา

ระดับชัน้ ปวส.1  
จ านวน 980 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิให้นักเรียน  นักศึกษา  มีหลักฐานแสดงการ
เป็นนักเรียน ให้นักเรียน  นักศึกษา  มีหลักฐานแสดงการเปน็
นักเรียน  

 

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณที่เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 110,000  บาท 

mailto:nongkhai01@vec.mail.go.th


          
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1  ส ารวจวสัดุที่เกี่ยวข้อง       - - - 110,000   
2.  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ           
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ด าเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 110,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 110,000   



          
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ชื่อโครงการ    แข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติ 
     ผู้ประสานงาน   นายมานพ  สมอินเอก 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา    โทรศัพท์    042-411776  
     โทรสาร  042-412458                            โทรศัพท์เคลื่อนที่    095-6470606     
     E-mail   email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมซึ่งกรอบแนวทางพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมให้แต่ละสถานศึกษาจัดท าโครงการ
ส่งเสริมกีฬา กรีฑา ระหว่าง สถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยและนันทนาการของนักเรียนนักศึกษาให้
สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้แพ้  รูช้นะ  
รู้อภัย  ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว  จึงได้
จัดให้มีโครงการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้นักเรียนนักศึกษาที่แข่งกีฬาผ่านระดับสถานศึกษา เพ่ือไปแข่งขันต่อระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
 3.1  เพื่อจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น  
    3.2  เพ่ือท าการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  
    3.3  เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  
    3.4  เพ่ือให้มีตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
    3.5  เพ่ือส่งเสริมเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีวศึกษาประเภทต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกระดับชาติเข้าเป็นตัวแทน  
ทีมชาติไทย 
    3.6  เพ่ือเป็นการพัฒนาการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง 
    3.7. เพ่ือยกระดับกีฬาอาชีวะเกมส์ให้เป็นกีฬาระดับสากล 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  คณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ มีความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกัน 
     4.3  เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนออกก าลังกาย โดยการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพอย่าง
จริงจัง 
5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการแข่งขันกีฬา 
     5.2  เพ่ือเป็นโอกาสให้นักกีฬาอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้มีทักษะของการเล่นกีฬาแบบมืออาชีพ 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:   คณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษา  ระดับภาค และระดับประเทศ 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 



          
 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
      นักเรียนนักศึกษา  มีศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ  สามารถสร้างชื่อเสียงให้ตนเอง 
สถานศึกษา  และสังคม  และเป็นผู้ที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ใส่ใจต่อสุขภาพ 
และห่างไกลยาเสพติด 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา   
เชิงคุณภาพ ได้ตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  
   
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 480,000  บาท 
 
 
 



          
 

 
8.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1  ส ารวจวสัดุที่เกี่ยวข้อง       - - - 480,000   
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ           
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ด าเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 480,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 480,000   



          
 

 
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 

--------------------------------------- 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

 

1.  ชื่อโครงการ    กิจกรรมชมรมองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     ผู้ผู้ประสานงาน   นายมานพ  สมอินเอก 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา    โทรศัพท์    042-411776  
     โทรสาร  042-412458                            โทรศพัท์เคลื่อนที่    095-6470606     
     E-mail   email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร  โดยการจัด
กิจกรรมชมรมองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษารู้จักพอประมาณ  มีเหตุผล
และสามารถปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมทั้งภายในและภายนอกได้ มีความรู้และ
สามารถวางแผนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความตระหนักต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน  และ
ความเพียร   ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
     3.1  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ ๆ ให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ทราบ  
     3.2  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา  
     3.3  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดจน 
ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ  
     3.4   เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนักธุรกิจในอนาคต  
     3.5   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  
สุจริตและตรงต่อเวลา  สามารถประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์ และ
สามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียน นักศึกษา  มีความมีความสามัคคีสนิทสนม  คุ้นเคย  ระหว่างถานศึกษาเดียวกัน  และต่าง
สถานศึกษา  
     4.2  นักเรียน นักศึกษามีความเป็นผู้น า  และผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และความรับผิดชอบสูง  
5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียน นักศึกษามีความสนใจ  และกระตือรือร้นในการเรียนและต้องการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มี
ความรู้  ความสามารถและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพที่ตนเรียนอย่างสม่ าเสมอ  จนสามารถเป็นผู้น าในวงการวิชาชีพ
ของตนได้ 
     5.2  นักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดี  ระหว่างสถานศึกษากับองค์การ  และสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ   
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น ๆ  ในสถานศึกษา 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:    นักเรียน นักศึกษา จ านวน  2,916  คน 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
 



          
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
   8.1  สมาชิกทุกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถเป็น 
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
       8.2  นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกในความเป็นไทย  มีความจงรักษาภักดีต่อชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ตรงต่อเวลา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์และสามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้และสามารถน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3  ห่วง 2  เงื่อนไข  มาปรับใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ  
นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ 
 

-  จ านวน    192  คน 
-  จ านวน  2,916 คน 

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ สุจริตและตรงต่อเวลา สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ากับ
ทุกสถานการณ์  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
2.  ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษามี
จิตส านึกในความเป็นไทยให้เกิดข้ึนแก่นักเรียน นักศึกษา  
และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
 

 

เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 300,000 บาท 



          
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
1  ส ารวจวสัดุที่เกี่ยวข้อง     นักเรียน นักศึกษา   - - - 300,000   
2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     จ านวน  2,916  คน      
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ด าเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 300,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 300,000   

 



          
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการกิจกรรมชมรม  ป.ตรี 
     ผู้ประสานงาน   นายมานพ  สมอินเอก 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา    โทรศัพท์    042-411776  
     โทรสาร  042-412458                            โทรศัพท์เคลื่อนที่    095-6470606     
     E-mail   email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร  โดยการกิจกรรม
ชมรม ป.ตรี เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษารู้จักพอประมาณ  มีเหตุผลและสามารถปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ   สังคมทั้งภายในและภายนอกได้   มีความรู้และสามารถวางแผนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม       
มีความตระหนักต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน  และความเพียร ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
     3.1  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ทราบ  
     3.2  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา  
     3.3  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดจน 
ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ  
     3.4   เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนักธุรกิจในอนาคต  
     3.5   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  
สุจริตและตรงต่อเวลา  สามารถประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์ และ
สามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียน นักศึกษา มีความมีความสามัคคีสนิทสนม คุ้นเคย ระหว่างถานศึกษาเดียวกัน และต่าง
สถานศึกษา  
     4.2  นักเรียน นักศึกษามีความเป็นผู้น า  และผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และความรับผิดชอบสูง  
 

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียน นักศึกษามีความสนใจ  และกระตือรือร้นในการเรียนและต้องการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มี
ความรู้  ความสามารถและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพที่ตนเรียนอย่างสม่ าเสมอ  จนสามารถเป็นผู้น าในวงการวิชาชีพ
ของตนได้ 
     5.2  นักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดี  ระหว่างสถานศึกษากับองค์การ  และสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ   
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น ๆ  ในสถานศึกษา 
   นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จังหวัดหนองคาย ได้รับการ 
แนะแนว ร้อยละ 70  
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:    นักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  จ านวน  179  คน 
 



          
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
   8.1  สมาชิกทุกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถเป็น 
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
       8.2  นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกในความเป็นไทย  มีความจงรักษาภักดีต่อชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ตรงต่อเวลา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์และสามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้และสามารถน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3  ห่วง 2  เงื่อนไข  มาปรับใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาระดับ  ป.ตรี  ได้มีกิจกรรมร่วมกันภายใน
วิทยาลัย อย่างน้อย  70 % 

จ านวน  179  คน 
 

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาความรู้   ความสามารถเป็น 
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

 

เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 30,000 บาท 
 
 
 



          
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินรายได้ฯ 

1  ส ารวจวสัดุที่เกี่ยวข้อง     นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย 

- - - 30,000   

2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ           
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ด าเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 30,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 30,000   



          
 

 
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 

--------------------------------------- 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการค่าย/อาชีวะ จิตอาสา 
     ผู้ประสานงาน   นายมานพ  สมอินเอก 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา    โทรศัพท์    042-411776  
     โทรสาร  042-412458                            โทรศัพท์เคลื่อนที่    095-6470606     
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   โครงการค่าย/อาชีวะ จิตอาสา  เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์สร้างจิตส านึกที่ดีให้กับ
ครู นักเรียน นักศึกษา  บุคลากร  และประชาชนทั่วไป  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการเสียสละ และการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังขาดแคลนส าหรับคนในสังคมปัจจุบัน  และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งผู้เข้าร่วมค่าย/อาชีวะ จิตอาสา สามารถน า
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยตรง  นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสภาพที่ขาด
แคลนอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและห่างไกลจากความเจริญ ซึ่งจะท าให้ชาวค่ายมีความอดทนและมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนด้วย  เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้กับชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
     3.1  เพื่อฝึกให้นักเรียนนักศึกษารู้จักแก้ไขปัญหาจากองค์ความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
     3.2  เพื่อฝึกให้นักเรียนนักศึกษารู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น 
     3.3  เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้การท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อตนเองและสังคม 
     3.4  เพ่ือเป็นการฝึกให้รู้จักเสียสละ มีความสามัคคีในหมู่คณะ  
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความเสียสละ สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม 
 

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การแก้ปัญหา  สามารถสร้างประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน  
     5.2  นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:   นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จ านวน  2,916 คน 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
  

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
   นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จังหวัดหนองคาย ได้รับการ 
แนะแนว ร้อยละ 70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nongkhai01@vec.mail.go.th


          
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีการแนะแนวการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ  ในจังหวัด

หนองคาย อย่างน้อย  70 % 
 

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจการเรียนด้านสายอาชีพและ
สมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคายเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี 

 

เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 10,000 บาท 
 
 
 



          
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินรายได้ฯ 

1  ส ารวจวสัดุที่เกี่ยวข้อง     นักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
จ านวน  2,916 คน 

วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย   

10,000 - - 10,000   

2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ           
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ด าเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 10,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 10,000   



          
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ชื่อโครงการ    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fixit  Center) 
     ผู้ประสานงาน   นายสุวัฒ  ภาคีนุยะ    โทรศพัท์    042-411776 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
     โทรสาร  042-412458       โทรศัพท์เคลื่อนที่   088-0684351 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติโครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fix It 
Center ตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้
เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ 5 ประการ คือ 1.Fix It ในโรงเรียน 2. การฝึกทักษะวิชาชีพและฝึกปฏิบัติจาก
ประสบการณ์การท างาน จริง ( Work Integrated Learning : WIL ) 3. การถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน
สามารถดูแลบ ารุงรักษาด้วยตนเอง ( Fix It by Yourself ) 4. การซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่ 5. ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชนถาวร เพ่ือให้ค าแนะนา ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน             
ให้สามารถ ซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์ การประกอบ อาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ยังทาให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชนในการสร้างเครือข่าย ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวประสบความส าเร็จ บรรลุ
วัตถุประสงค์ งานโครงการพิเศษและการบริการ ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
      3.1 จัดตั้ง ศูนย์ Fix It ในโรงเรียนให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแลรักษา 
และ พัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถ ซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
เพ่ือลด รายจ่ายโดยการยึดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน  

3.2 การฝึกทักษะวิชาชีพและฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์การท างานจริง เพ่ิมประสบการณ์และความ
เชื่อมั่นให้กับ นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน  

3.3 การถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนสามารถดูแลบ ารุงรักษาด้วยตนเองประชาชนได้รับความรู้เรื่องการ 
บ ารุงรักษา การ ซ่อมบ ารุงเบื้องต้นและการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและ
อุปกรณ์การ ด ารงชีวิตประจ าวัน  

3.4 การซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่ สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มี
ความสามารถ มีประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ 

 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียน นักศึกษา  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ถ่ายทอดความรู้ ให้กับประชาชนรู้
วิธีการใช้การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน 
     4.2  ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการ บ ารุงรักษา การ ซ่อมบ ารุงเบื้องต้นและการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ 
เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การ ด ารงชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 



          
 

     5.1  นักเรียน นักศึกษา  ได้ฝึกทักษะวิชาชีพและฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์การท างานจริง                 
เพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับ นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:   ช่างชุมชน  ประชาชนผู้รับบริการซ่อม  และประชาชนที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอดอาชีพ 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:    
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
   นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้และทักษะในการฝึกปฏิบัติประสบการณ์การท างานจริง  สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน และถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนได้ 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ช่างชุมชน  ประชาชนผู้รับบรกิารซ่อม  และประชาชนที่

ได้รับการพัฒนาและต่อยอดอาชีพ  จ านวน  420  คน 
จ านวน  420  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้และทักษะในการฝึกปฏิบัติ
ประสบการณ์การท างานจริง  สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนได้ 

จ านวน 40 คน 

เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 100,000 บาท 
 
 
 



          
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินรายได้ฯ 

1  ส ารวจวสัดุที่เกี่ยวข้อง     นักเรียน นักศึกษา           
วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย   

หมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ ใน
เขตพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย 

- - - 100,000   

2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ           
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ด าเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           

รวมเงิน    100,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ    100,000   



          
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการแนะแนวสัญจร 
     ผู้ประสานงาน   นายรีระวัฒน์  เสาวภาคย์ไพบูลย์    โทรศัพท ์   042-411776 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานแนะแนวฯ 
     โทรสาร  042-412458                       โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-8612818 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษามีผู้สนใจจะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ในสาขางาน
ต่าง ๆ เป็นจ านวนมากซึ่งเป็นการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคหนองคายและตอบสนอง
นโยบายของ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่านักเรียนคนใดอยากเรียนสาขาอะไรต้องได้เรียนนั้น                
จึงต้องมีการแนะแนวศึกษาต่อเป็นระบบต่อโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตจังหวัด
หนองคายให้ได้รับข้อมูลอย่างละเอียด งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
จึงจัดท าโครงการแนะแนวสัญจรขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
     3.1  เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเขตจังหวัดหนองคาย 
     3.2  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนด้านอาชีพให้กับนักเรียนคณะครูและผู้ปกครอง 
     3.3  เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีของนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง 
     3.4  เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้องแก่นักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3, 6  
     3.5  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรู้จักวิทยาลัยฯ มากข้ึน  
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนด้านอาชีพให้กับนักเรียนคณะครูและผู้ปกครอง 
     4.2  นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีของนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง 
5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพของวิทยาลัยฯ  
     5.2  บุคคลภายนอกรู้จักวิทยาลัยฯ มากยิ่งขึ้น  
     5.3  วิทยาลัยฯ  มีจ านวนนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
6.  กลุ่มเป้าหมาย:   นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  และนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
โรงเรียนเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
7.  พื้นที่ด าเนินการ:   โรงเรยีนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จังหวัดหนองคาย 
 8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
   นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จังหวัดหนองคาย ได้รับการ 
แนะแนว ร้อยละ 70  
 
 
 
 
 



          
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีการแนะแนวการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ  ในจังหวัด

หนองคาย อย่างน้อย  70 % 
 

 

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจการเรียนด้านสายอาชีพและ
สมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคายเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี 
 

 

เชิงเวลา  
 

 

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
 

50,000 บาท 

 
 
 



          
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินรายได้ฯ 

1  ส ารวจวสัดุที่เกี่ยวข้อง     นักเรียน ระดับ  ม.3,ม,6 โรงเรียนเขตพื้นท่ีจังหวัด
หนองคาย 

- - - 50,000   

2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ           
3.  พัสดุจัดซื้อ           
4.  ด าเนินการ           
5.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 50,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 50,000   



          
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
1.  ชื่อโครงการ    ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ผู้ประสานงาน   นายรีระวัฒน์  เสาวภาคย์ไพบูลย์    โทรศัพท์    089-8612818 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานแนะแนวฯ 
     โทรสาร  042-412458                        โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-8612818 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษารู้จักพอประมาณ มีเหตุผลและสามารถปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมท้ังภายในและภายนอก  จึงจ าเป็นต้องติดตามผลส าเร็จการศึกษาและสามารถน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผน  เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
     3.1  เพื่อรับทราบข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา  ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
     3.2  ติดตามประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีงานท า 
     3.3  เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  เพ่ือให้ได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  
     4.2   วิทยาลัยฯ  ได้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือหาวิธีให้ความช่วยเหลือ 
แนะน ามาเป็นข้อมูลประกอบพิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  วิทยาลัยฯ  สามารถติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา และทราบข้อมูลการมีงานท าของนักเรียน-นักศึกษาได้     
     5.2   วิทยาลัยฯ  มีข้อมูลการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี 
ต่อผู้ส าเร็จ 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:    นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3  และ  ระดับชั้น  ปวส.2 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
    8.1  ได้ทราบข้อมูลรายบุคคลของผู้ส าเร็จการศึกษาใน 1 ปี ร้อยละ 80 
     8.2  นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาได้รับข่าวสารข้อมูลจากวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษา
ต่อและออกสู่ตลาดแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nongkhai01@vec.mail.go.th


          
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปรมิาณ 1. ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  ได้ร้อยละ  80  ของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
2. รองรับการเข้าสมัครงานภายในสถานศึกษาจากสถาน
ประกอบการ 

ร้อยละ  80 

เชิงคุณภาพ ได้รับทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาต่อ   
และมีงานท า 

 

   
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 10,000 บาท 
 
 
 



          
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินรายได้ฯ 

1  วางแผนการด าเนินโครงการ     ร้อยละ  80  ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 - - - 10,000   

2.  เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัต ิ           
3.  ด าเนินการตามโครงการ           
4.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 10,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 10,000   

 



          
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ชื่อโครงการ    ปัจฉิมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา 
     ผู้ประสานงาน   นายรีระวัฒน์  เสาวภาคย์ไพบูลย์    โทรศัพท์    042-411776 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานแนะแนวฯ 
     โทรสาร  042-412458                        โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-8612818 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ได้จัดการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) และหลักสูตรระยะสั้นตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นจ านวนมากท่ียังไม่
แน่ใจในการเลือกอนาคตของตนเอง  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  ได้รับความรู้และแนวทางในการออกไปท างานอีก
ทั้งได้รับทราบเรื่องราว  และประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการที่เข้ามาให้ค าแนะน าในเรื่องของการท างาน  
ตลอดจนได้สัมผัสกับสภาพที่แท้จริงตามกระบวนการต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
     3.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
  3.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา  มีโอกาสพบสถานประกอบการและวิทยากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ  เพื่อเตรียม 
ตัวนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
     3.3  เพื่อส่งเสริมความรู้สึกผูกพันระหว่างวิทยาลัยและนักศึกษา 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1   นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
     4.2   นักเรียน นักศึกษา  มีโอกาสพบสถานประกอบการและวิทยากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ  เพ่ือเตรียม 
ตัวนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้มีการวางแผนชีวิตเพ่ือเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ  
     5.2  ผู้ส าเร็จการศึกษามีโลกทัศน์กว้างไกล ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถด ารงตน และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     5.3  ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกท่ีดีในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ พร้อมที่จะ รับใช้สังคม สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่สถาบัน และต่อวิชาชีพตลอดไป 
6.  กลุ่มเป้าหมาย:    นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3  และ  ระดับชั้น  ปวส.2 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :    
     นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  และมีจิตส านึกที่ดีในการประกอบ
อาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ  พร้อมที่จะ รับใช้สังคม สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน และต่อวิชาชีพตลอดไป 
 
 
 
 
 



          
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จัดปัจฉิมนิเทศให้นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  

ระดับ  ปวช. 3 และ ปวส.2  ทุกคน 
ปวช.3 จ านวน  530 คน 
ปวส.2  จ านวน 445 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาระดับ  ปวช. 3 และ ปวส.2   สามารถใช้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติตนเมื่อจบ
การศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 

   
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 10,000 บาท 
 
 
 



          
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินรายได้ฯ 

1  วางแผนการด าเนินโครงการ     ปวช.3 จ านวน  530 คน วิทยาลัยเทคนิค - - - 10,000   
2.  เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัต ิ     ปวส.2  จ านวน 445 คน หนองคาย     
3.  ด าเนินการตามโครงการ           
4.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 10,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 10,000   

 



          
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

1.   ชื่อโครงการ    มอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ผู้ประสานงาน   นางปวีณา  สมบูรณ์เรศ 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานทะเบียน    โทรศัพท์  042-411776      
     โทรสาร  042-412458        โทรศัพท์เคลื่อนที่    087-6343470      
     E-mail   email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
  เนื่องด้วยวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกปีการศึกษาวิทยาลัยฯผลิตนักเรียน
ให้จบการศึกษาตามภาคบังคับระดับ (ปวช.) และ ระดับ (ปวส.) วิทยาลัยฯ เล็งเห็นความส าคัญของนักเรียนที่จบ
การศึกษา เพื่อสร้าง ขวัญและก าลังใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู และศิษย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมา และ
ช่วยให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความพร้อมที่จะก้าวสู่การศึกษาต่อการท างานและการด าเนินชีวิตในสังคม  อีกทั้งเป็น
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสอดคล้องตามมาตรฐานอาชีวศึกษาผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป และร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
  3.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ในการก้าวสู่การศึกษาต่อ การท างาน และการด าเนิน  
ชีวิตในสังคม  
     3.2 เพ่ือเติมเต็ม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับการเป็นพลเมืองที่ดี 
ของสังคม 
     3.3 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ  
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ชั้น ปีที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า   530  คน 
และนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ชั้น ปีที่ 2  เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า   445   คน 
 

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น ปีที่ 3 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  (ปวส.) ชั้น ปีที่ 2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ที่มีความพร้อมในการก้าวสู่ การศึกษาต่อการท างานและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
6.  กลุ่มเป้าหมาย:    นักเรียน นักศึกษาท้ังระดับ  ปวช.3  530 คน  และ ปวส.2  445  คน   
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
  8.1   นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น  
    8.2   นักเรียนนักศึกษาสามารถทดสอบความสามารถทางวิชาชีพ  
    8.3   นักเรียนนักศึกษารู้จักการท างานร่วมกัน 
 

 



          
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  ปวช.3  และ ปวส.2  ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปวช.3 จ านวน   530 คน 
ปวส.2  จ านวน  445  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ระดับความภาคภูมิใจของนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

   
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 10,000 
 
 
 



          
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
รายได้ฯ 

1  ขออนุมัติโครงการ     ปวช.3 จ านวน  530 คน  - - - 10,000   
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ     ปวส.2 จ านวน  445  คน      
3.  ประชุมวางแผนรับผิดชอบ           
4.  ด าเนินการตามโครงการ           
5.  ประเมินผลหลังสิ้นสุด
โครงการ 

          

           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 10,000   



          
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ชื่อโครงการ    ตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียน นักศึกษา 
     ผู้ประสานงาน   นางนิชาภา  ข าสมบัติ      โทรศัพท์   042-411776 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานสวัสดิการฯ 
     โทรสาร  042-412458                โทรศัพท์เคลื่อนที่   091-1296334. 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
การมีสุขภาพดี ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย  แต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหา

สุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวัน
แนวโน้มของปัญหาเหล่านี้ย่อมมีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่ง
เป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้ 
 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของนักเรียน นักศึกษา  ขึ้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย   สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น   
เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว รวมทั้งการ
แสดงออกที่เหมาะสมของตนเพ่ือหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศ         
การใช้ยาและสารเสพติด ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาพท่ีดีต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
     3.1  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
     3.2  เพ่ือให้ครูทราบถึงปัญหาสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา  และช่วยดูแลนักเรียน นักศึกษาท่ีมีปัญหา 
     3.3  เพื่อช่วยส่งต่อนักเรียน นักศึกษาท่ีมีปัญหาสุขภาพไปรักษาต่อในสถานพยาบาลอย่างเหมาะสม 
  3.4  เพื่อจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดให้แก่นักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1   นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนัก และเห็นความส าคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
 

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีสุขภาพที่ดี และมีความรู้เบื้องต้น ในการดูแลรักษาสุขภาพ 

5.2  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีความใส่ใจในสุขภาพร่างกายมากยิ่งขึ้น 

5.3 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้อย่าง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  

6.  กลุ่มเป้าหมาย:   นักเรียน นักศึกษา  ทุกระดับชั้น  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จ านวน  2,916   คน 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
 
 



          
 

 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
     นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะชีวิตที่ดีและสามารถเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นได้  
ตลอดจนได้รับการตรวจสารเสพติดทุกคน  ได้รับการประเมินสุขภาพประจ าปี 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ได้ตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 
จ านวน  2,916  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษารักษาสุขภาพร่างกาย  แข็งแรง  สมบูรณ์  
   
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 300,000 บาท 
 
 
 



          
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินรายได้ฯ 

1.  ขออนุมัติโครงการ     นักศึกษาทุกระดับชั้น  - - - 300,000   
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

    จ านวน  2,916 คน      

2.  ประชุมวางแผนรับผิดชอบ           
3.  ด าเนินการตามโครงการ           
4.  ประเมินผลหลังสิ้นสุด
โครงการ 

          

           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 300,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 300,000   



          
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1.  ชื่อโครงการ    ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ 
     ผู้ประสานงาน   นายมานพ  สมอินเอก 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา    โทรศัพท์    042-411776  
     โทรสาร  042-412458                            โทรศัพท์เคลื่อนที่    095-6470606     
     E-mail   email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
        เนื่องด้วยสภาพสังคมปัจจุบันยาเสพติดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เข้ามามีผลท าให้
สภาพร่างกายและจิตใจของเยาวชนจ านวนมากเสื่อมถอยลง เยาวชนที่ติดยาเสพติดอยู่ในสถานที่ไม่สามารถจะ
พัฒนาการศึกษาได้ กลายเป็นบุคคลที่สังคมรังเกียจ ส่วนเยาวชนที่ใช้ชีวิตมักง่ายส่ าส่อนทางเพศหรือถูกล่อลวงไป 
สู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ระมัดระวังหรือไม่ป้องกันตนเองก็มีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ การด าเนินการเพ่ือลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ยากมีเด็กและเยาวชนจ านวนมาก   ที่มีพฤติกรรมการเสพยาเสพติด   ซึ่งทุกฝ่ายมีความมุ่งหวังที่
จะปกป้องเยาวชนให้พ้นจากการถูกชักจูงล่อลวงให้ใช้สารเสพติด   นั้น 
                งานกิจกรรรมนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว  จึงได้ 
ด าเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ ขึ้น เพ่ือสร้างความตระหนักในพิษภัยที่เกิดจาก
สารเสพติดและเอดส์     
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
     3.1  เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องตลอดปี 
     3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
เกิดความรับผิดชอบในการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1   นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดเกิดความ 
รับผิดชอบในการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคายมีจิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด 
      5.2. นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     5.3  นักเรียน นักศึกษา มีส่วนเกี่ยวข้อง และเครือข่ายมีแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.  กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น  จ านวน  2,916 คน    
7. พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
     นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะชีวิตที่ดีและสามารถเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นได้  
ตลอดจนได้รับการตรวจสารเสพติดทุกคน  ได้รับการประเมินสุขภาพประจ าปี 
 
 
 

 
 
 



          
 

 
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
     นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะชีวิตที่ดีและสามารถเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นได้  
ตลอดจนได้รับการตรวจสารเสพติดทุกคน  ได้รับการประเมินสุขภาพประจ าปี 
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในปัญหา

ของยาเสพติด   
จ านวน  2,916  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  สามารถป้องกันและห่างไกลยาเสพติด
และเอดส์ 

 

   
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 10,000 บาท 
 



          
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินรายได้ฯ 

1.  ประชุมวางแผน     นักเรียน นักศึกษา  - - - 10,000   
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ     ทุกระดับชั้นจ านวน       
2.  ด าเนินงานตามโครงการ     2,916  คน      
4.  สรุปและรายงานผล           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 10,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 10,000   

 



          
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
1.  ชื่อโครงการ    โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
     ผู้ประสานงาน   นายรุ่งเรือง  เพ็ญกุลกิจ                  โทรศัพท ์   042-411776 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
     โทรสาร  042-412458                  โทรศัพท์เคลื่อนที่   081-4717892 
     E-mail  email: nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
       เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพายนอก  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของระบบกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  มีความพอประมาณ  มีเหตุผลและภูมิคุ้มกันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก  และที่ส าคัญสถานศึกษาได้น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการศึกษาและ เป็นแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2561  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
     3.1  เพื่อศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  3.2  เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินภายนอก รอบที่ 4 จาก สมศ. 
     3.3  เพื่อให้ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและนาผลการวิจัยไปใช้  
     3.4  เพ่ือให้ครูผู้สอนมีทักษะและกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
     3.5  เพ่ือให้ครูผู้สอนมีเจตคติท่ีดีต่อการวิจัย 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output) : 
     4.1  ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและนาผลการวิจัยไปใช้ 
     4.2  ครูผู้สอนมีทักษะและกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
     4.3  เพ่ือให้ครูผู้สอนมีเจตคติท่ีดีต่อการวิจัย 
 

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
     5.2  ครูผู้สอนน าผลการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียน  
     5.3  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย:    ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จ านวน  138  คน 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
     ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา  จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 



          
 

 



          
 

 
9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีงานวิจัยเพื่อพัฒนา

การศึกษา       
จ านวน  15    เรื่อง 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ได้รับการรับรองคุณภาพ
การศึกษา  จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 

เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 20,000  บาท 
 



          
 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินรายได้ฯ 

1.  ขออนุมัติโครงการ     ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิค - - - 20,000   
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ      หนองคาย     
3.  ด าเนินงานตามโครงการ           
4.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 20,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 20,000   



          
 

 
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1. ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ผู้ประสานงาน นางกรรณิกา  สายสิญจน์ 
    ต าแหน่ง      หัวหน้าประกันคุณภาพการศึกษา โทรศัพท์    083-5002148 
    โทรสาร     042-412458   โทรศัพท์เคลื่อนที่    083-5002148 
    E-Mail        nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2. ความส าคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล : 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ที่ก าหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่สถานศึกษาจะต้องรายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา และก าหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
        ดังนั้นเพ่ือให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
3.1  เพื่อด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

           3.2  เพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
จ านวน 3  มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3.3  เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
3.4  เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3.5  เพื่อด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
     ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  นักศึกษา  ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจให้ความร่วมมือ การจัดกิจกรรมผู้เรียน มีความรู้ และทักษะ  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
 



          
 

 
 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
               วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ได้บริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีการพัฒนาบุคลากร  ครู  
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ และได้รับรองคุณภาพการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
    ด้านคุณภาพ 

-  วิทยาลัยฯ  มีความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    ด้านปริมาณ 

-  ข้าราชการครู  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จ านวน  190  คน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : 
    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการพัฒนาตนเองและสถานศึกษา และสามารถการเตรียมรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกได้



          
 

 



          
 

 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 
 

-  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
-  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  วิทยาลัย 
-  จัดท ารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล และแผนกวิชา   

190 คน 
2 แห่ง 

13 สาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ 
 

ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับความรู้  เข้าใจและ
เห็นความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

เชิงเวลา วันจัดการประกวด 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย วัสดุและอุปกณ์ 20,000 บาท 



          
 

10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินรายได้ฯ 

1. เขียนโครงการ /     วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    20,000 
2. ด าเนินโครงการ  /         
3. สรุปผลโครงการ  /         
4. รายงานผลโครงการ  /         
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 20,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 20,000   



          
 

 
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

1. ชื่อโครงการ    ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2565 
    ผู้ประสานงาน นายรุ่งเรือง   เพ็ญกุลกิจ 
    ต าแหน่ง      หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์     โทรศัพท์    042-411776 
    โทรสาร       042-412458  โทรศัพท์เคลื่อนที่    081-471-7892 
    E-Mail      Phenkulkit@gmail.com 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
      เนื่องจาก  วิทยาลัยเทคนิคหนองคายได้รับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ให้เป็น
เจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย  ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) มาตรา ๒๔ (๕) ก าหนดให้ครูผู้สอน
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และมาตรา  ๓๐  ระบุให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคายขึ้น โดยได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์การสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ขึ้น 
    

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
    3.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดท านวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    3.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มีเวทีแสดงความสามรถและผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    3.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
    4.1 นักเรียนนักศึกษามีเวทีที่ใช้แสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    4.2 นักเรียนนักศึกษาและบุคคลผู้สนใจมีแหล่งการเรียนรู้นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
    5.1 ได้ตัวแทนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค 
    5.2 สามารถน านวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดให้เกิดรายได้กับตนเอง 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
    ด้านคุณภาพ 

-  นักเรียนนักศึกษาได้น าสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์และคุณภาพเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
    ด้านปริมาณ 

-  นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้มีทักษะและประสบการณ์ในการประกวดแข่งขัน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ :    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 
    8.1 ได้ตัวแทนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค 
    8.2 สามารถน านวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดให้เกิดรายได้กับตนเอง 

mailto:Phenkulkit@gmail.com


          
 

 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 
 
 

สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์  9 ประเภท   
มีสิ่งประดิษฐ์  3-5 ผลงาน/ประเภท 

เชิงคุณภาพ 
 
 

สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์  9 ประเภท  
1 ผลงาน/ประเภท 

เชิงเวลา วันจัดการประกวด 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย วัสดุและอุปกรณ์ 15,000 บาท 



          
 

 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินรายได้ฯ 

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

รวมเงิน - - - 15,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 15,000   



          
 

 
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 

--------------------------------------- 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการติดตามประเมินผล 
     ผู้ประสานงาน   นายรุ่งเรือง  เพ็ญกุลกิจ           โทรศัพท ์    042-411776 
     ต าแหน่ง    หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
     โทรสาร  042-412458                โทรศัพท์เคลื่อนที่   081-4717892 
     E-mail  nongkhai01@vec.mail.go.th 
 

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
       โครงการติดตามประเมินผล  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
การจัดสรรทรัพยากร เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรในโครงการกับผลผลิต ของโครงการ
ร่วมกับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน   
        การติดตามผลเป็นเครื่องมือในช่วงการปฏิบัติงานของโครงการ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการ 
ส่งมอบปัจจัยการผลิต ก าหนดการท างาน  การผลิตผลผลิตและการด าเนินงานต่างๆ ได้ด าเนินงานไปตามแผน 
ที่ก าหนดไว้ อีกทั้งเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้ อมูลที่ ได้จากการติดตามการปฏิบัติงาน   เพ่ือประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงานว่ามีการใช้ทรัพยากร /ปัจจัยต่าง ๆ อย่างไร  มีการด าเนินงานเป็นไป   
ตามแผน ตามขั้นตอน   ตามกฎเกณฑ์  และตามเวลาที่ก าหนดหรือไม่ตลอดจนมีผลงานเป็นไปตามแผน 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือไม่  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
     3.1  เพ่ือทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
     3.2  เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมาย 
     3.3  เพื่อสนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิผลให้มีการขยายผลเพ่ือการพัฒนาในอนาคตต่อไป 
     3.4  เพื่อน าผลการประเมินของโครงการที่ปฏิบัติแล้วมาปรับปรุงแก้ไขปัญหางานในด้านต่างๆ 
     3.5  เพื่อวางแผนการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Output): 
     4.1  วิทยาลัยฯ  ได้ทราบถึงปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุ
เป้าหมาย 
 

5.  ผลลัพท์โครงการ (Outcome): 
     5.1  สรุปรายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญตามนโยบายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ  สามารถน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย :   ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  จ านวน  138  คน  
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :     
     8.1  ชว่ยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจนขึ้น  และสามารถที่จะ
น าไปปฏิบัติได้อย่างได้ผล 
     8.2  ชว่ยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่    
     8.3  ชว่ยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
   
 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีโครงการที่

ด าเนินการตามแผน   
จ านวน  15  โครงการ 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ได้รับการรองรับ
คุณภาพการศึกษา  จากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ 

 

เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย  5,000.- 



          
 

 

 
10.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินรายได้ฯ 

1.  ขออนุมัติโครงการ     โครงการที่ติดตาม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย - - - 5,000   
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ     จ านวน 15 โครงการ      
2.  ด าเนินงานตามโครงการ           
4.  สรุปและประเมินผล           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน - - - 5,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 5,000   

 



งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ งบรายจา่ย/รายการ ที่ใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเปน็เงิน

รวมทัง้สิ้นเป็นเงนิงบประมาณ

1 งานตามภาระงานประจ า

1.1 งบด าเนินงาน

1.2 งบลงทุน

     ค่าครุภัณฑ์

     ค่าส่ิงก่อสร้าง

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอน

1.1  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน งานทวภิาคีฯ 3,000 3,000

1.3  โครงการเทียบโอนประสบการณ์และทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ (VQ) งานวดัผลฯ 3,000 3,000

1.5  โครงการนิเทศการสอน งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2,000 2,000

1.6  โครงการเชื่อมโยงการศึกษาการจดัการศึกษาระบบทวภิาคี งานทวภิาคีฯ 20,000 20,000

1.7  โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 5,000 5,000

1.7  โครงการประชุมสัมมนาและน าเสนอผลการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา งานทวภิาคีฯ 3,000 3,000

1.8  โครงการแข่งขันทักษะวชิาชีพระดับ อศจ.ระดับภาค และระดับชาติ งานกิจการนักเรียนฯ 480,000 480,000

1.9  โครงการภาษาอังกฤษสู่อาเซียน หมวดภาษาอังกฤษ 20,000 20,000

1.10  โครงการจดัสร้างศูนยเ์รียนรู้วถิีชีวติชุมชนตามหลักปรัชญา หมวดวชิาสามัญฯ 20,000 20,000

1.11 โครงการเชิงปฏบิติัการการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บรูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ งานสวนพฤษศาสตร์ 30,000 30,000

1.12 โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ งานส่งเสริมผลิตผลฯ 30,000 30,000

1.13   โครงการเสริมสร้างนวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์/โครงการของนักเรียน นักศึกษา งานวจิยัฯ 50,000 50,000

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ  2565

ปฎิทินการปฎิบัติราชการ/ด าเนินงาน  ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงนิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัย  เทคนิคหนองคาย   จังหวัดหนองคาย

ชื่อ-สกุล/งาน/แผนก ที่ใช้จา่ย



งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่-สกุล/ งบประมาณ

ที ่ งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ ทีใ่ช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเปน็เงิน

1.14  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการค้นควา้เรียนรู้ด้วยตนเอง 3,000

1.15 โครางการความร่วมมือพัฒนาสถานศึกษาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000

1.16  โครงการเขียน/พัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้ 5,000

2.  งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร    

     2.1  โครงการพัฒนาและเพิม่ประสิทธภิาพของบุคลากร งานบุคลากร 400,000 400,000

       2.2  โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจดัท าผลงานทางวชิาการ งานบุคลากร 5,000 5,000
3.  งานพัฒนาอาคารสถานที่
     3.1  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการเรียนรู้ วท.1 งานอินเตอร์เน็ต 100,000 100,000
     3.2  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการเรียนรู้ วท.2 งานอินเตอร์เน็ต 100,000 100,000
     3.3  โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวดัผลและประเมินผล งานวดัผลฯ 20,000
     3.4  โครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา งานวดัผลฯ 200,000
     3.5  โครงการพัฒนาศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน งานวดัผลฯ 250,000
 4. งานส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษา
     4.1 งานบริการงานทั่วไป
          4.1.2  โครงการประชาสัมพันธแ์ละสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา งานประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000
          4.1.2  โครงการประกวดส่ือการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพือ่พฒันาผู้เรียนดิจทิัล งานส่ือการเรียนการสอน 10,000
     4.2.  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
          4.2.1  โครงการกิจกรรมด้านวชิาการ  (Open House) งานกิจการนักเรียนฯ 100,000 100,000
          4.2.2  โครงการจดัท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน 100,000 100,000
          4.2.3  โครงการจดัท าบัตรประตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ งานทะเบียน 110,000 110,000
          4.2.4  โครงการแข่งขันกีฬาระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ งานกิจการนักเรียนฯ 480,000 480,000
          4.2.5  โครงการกิจกรรมชมรม อ.ช.ท. งานกิจการนักเรียนฯ 300,000 300,000
          4.2.6  โครงการกิจกรรมชมรม  ป.ตรี งานกิจการนักเรียนฯ 50,000 50,000
          4.2.7  โครงการค่าย/อาชีวะ จติอาสา กิจกรรม 10,000 10,000
          4.2.8  โครงการศูนยซ่์อมสร้างเพือ่ชุมชน (Fixit Center) งานโครงการพิเศษฯ 100,000 100,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  2565



งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่-สกุล/ งบประมาณ
ที ่ งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ ทีใ่ช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเปน็เงิน

     4.3. งานแนะแนว
          4.3.1  โครงการแนะแนวสัญจร งานแนะแนวฯ 50,000 50,000
          4.3.2  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา งานแนะแนวฯ 10,000 10,000
          4.3.3  โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา งานแนะแนวฯ 10,000 10,000
          4.3.4  โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา งานทะเบียน 10,000 10,000
5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์
     5.1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์
          5.1.1  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียน นักศึกษา งานกิจการนักเรียนฯ 300,000 300,000
          5.1.2  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ งานกิจการนักเรียนฯ 10,000 10,000
 6. งานวิจัยการศึกษา
     6.1  โครงการวจิยัพัฒานาคุณภาพการศึกษา งานวจิยัฯ 20,000 20,000
     6.2   โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานวจิยัฯ 20,000 20,000
     6.2  โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานวจิยัฯ 15,000 15,000
     6.3  โครงการติดตาม/ประเมินผลโครงการ งานวจิยัฯ 5,000 5,000
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คณะผู้จัดท ำ 

 

1. นางสาวสุขภิรมย์ กุณรักษ์   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

2. นายภาคิน  เหรียญทอง  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

3. นายวิเชียรชัย ทองไสย   ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ 

4. นายพิศาล  คีรีวงก์   ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ 

5. นางจินห์จุฑา โพธิ์นา   เจ้าหน้าทีฝ่่ายแผนงานและความร่วมมือ 

6. นางบุษบา  ค าสุข   เจ้าหน้าทีฝ่่ายแผนงานและความร่วมมือ 

7. นางวชิราภรณ์ พาติกบุตร  เจ้าหน้าทีฝ่่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 




