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ค ำน ำค ำน ำ  
 
 

 ตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ดิน  สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค เงินรายได้
สถานศึกษา  และเงินอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี   มาด าเนินการจัดการเรียนการสอนและบริหารสถานศึกษาให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพนั้น  จ าเป็นต้องมีการประเมินผลงานในด้านการด าเนินการตามงาน/โครงการที่ได้
ปฏิบัติมา ในรอบปีจากแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนั้นงานวางแผน และงบประมาณ  จึงได้
จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 และน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานของแต่ละงาน/โครงการงานวางแผนและงบประมาณ  
 

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบงาน/ 
โครงการต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือในการท าเอกสารเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังอย่างยิ่งว่า
เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 

                            งำนวำงแผนและงบประมำณ 
                          ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
                              วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย 
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สำรบัญสำรบัญ  
                            หน้ำ 
 
ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
ท าเนียบผู้บริหารสถานศึกษา         1 
แผนภูมิการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ      2 
ประวัติวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย         3 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน        6 
ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ คติพจน์วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย     8 
สรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  5 พันธกิจ 11 กลยุทธิ์     10 
ภาพกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  6 ยุทธศาสตร์     12 
สรุปผลงานดีเด่นที่ผ่านมา          19 
รายละเอียดข้าราชการและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย     20 
แผนภูมิแสดงรายละเอียดข้าราชการและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    22 
แผนภูมิแสดงอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2560-2564      23 
จ านวนนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2564      24 
แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560-2564    26 
สรุปเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564      27 
สรุปเงินงบประมาณรายรับ ประจ าปีงบประมาณ       28 
รายละเอียดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 (เงินงบประมาณ)       29 
รายละเอียดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564  (เงินอุดหนุนทั่วไป)     30 
รายละเอียดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564  (เงินบ ารุงการศึกษา )    31 
รายละเอียดผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินงบประมาณ/เงนิบ ารุงการศึกษา/เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 32 
สรุปค่าใช้จ่ายตามงาน /สาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ 2564     34 
รำยละเอียดแผนงำน/งำน/โครงกำร/กิจกรรม       
แผนงำนพัฒนำคุณภำพอำชีวศึกษำ                  
1.  งำนพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน              

 1.1  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน       36 
     1.2  โครงการเทียบโอนประสบการณ์และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)    36 
     1.3  โครงการนิเทศการสอน         36 
     1.4  โครงการประชุมสัมมนาสถานประกอบการ       37 
     1.5  โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ   37 
     1.6  โครงการประชุมสัมมนาและน าเสนอผลการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา            37             



ค 

 
     1.7  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. ระดับภาค และ ระดับชาติ    38 
     1.8  โครงการภาษาอังกฤษสู่อาเซียน        38 
     1.9  โครงการโครงการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาฯ    38 
     1.10  โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ     39 
     1.11  โครงการส่งเสริมนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/โครงการของนักเรียนนักศึกษา   39 
     1.12  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง     39 
     1.13  โครงการติวข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา   40 
     1.14  โครงการความร่วมมือพัฒนาสถานศึกษาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น    40 
     1.15  โครงการประเมินและรับรองหลักสูตรสาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม    40 
     1.16  โครงการเขียนแผน/พัฒนาการจัดการเรียนรู้      41 
  2.  งำนพัฒนำคุณภำพบุคลำกร  
     2.1  โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร      41 
     2.2  โครงการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการ    41 
3.  งำนพัฒนำอำคำรสถำนที่/ ครุภัณฑ์         
   3.1  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้  วท.1     42 

     3.2  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้  วท.2     42 
4.  แผนงำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ        
       4.1 งำนบริหำรทั่วไป 
          4.1.1  โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา    42 
      4.2  งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 

  4.2.1  โครงการกิจกรรมด้านวิชาการ  (Open House)     43 
  4.2.2  โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา      43 
  4.2.3  โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ส าหรับนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2564 43 
  4.2.4  โครงการแข่งขันกีฬาระดับ  อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ    44 
  4.2.5  โครงการกิจกรรมชมรม อ.ว.ท.       44 
  4.2.6  โครงการกิจกรรม  ป.ตรี        44   

            4.2.7  โครงการค่ายอาชีวะจิตอาสา       45 
            4.2.8  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  (Fixit Center)     45 
      4.3  งำนแนะแนว 
            4.3.1  โครงการแนะแนวสัญจร        45 
            4.3.2  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา       46 
            4.3.3  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา       46 
            4.3.4  โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา     46 
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แผนงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและเอดส์       
5. งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด    และเอดส์       
     5.1  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  นักเรียน นักศึกษา      47 
     5.2  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์     47 
6.  งำนวิจัยกำรศึกษำ 
     6.1  โครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      47 
     6.2  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     48     
     6.3  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่       48 
     6.4  โครงการติดตามและประเมินผลโครงการ       48 
สรุปกำรอบรม  ประชุมสัมมนำภำยในประเทศ  ประจ ำปีงบประมำณ  2564  

1. สรุปการอบรม ประชุมสัมมนาฯ  ผู้บริหาร      49 
2. สรุปการอบรม ประชุมสัมมนาฯ  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน    54 
3. สรุปการอบรม ประชุมสัมมนาฯ  แผนกวิชาช่างยนต์     57 
4. สรุปการอบรม ประชุมสัมมนาฯ  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ    60 
5. สรุปการอบรม ประชุมสัมมนาฯ  แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน    61 
6. สรุปการอบรม ประชุมสัมมนาฯ  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง    62 
7. สรุปการอบรม ประชุมสัมมนาฯ  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์    65 
8. สรุปการอบรม ประชุมสัมมนาฯ  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา    68 
9. สรุปการอบรม ประชุมสัมมนาฯ  แผนกวิชาสถาปัตยกรรม    69 
10. สรุปการอบรม ประชุมสัมมนาฯ  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    71 
11. สรุปการอบรม ประชุมสัมมนาฯ  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   72 
12. สรุปการอบรม ประชุมสัมมนา    แผนกวิชาบริหารธุรกิจ     73 
13. สรุปการอบรม ประชุมสัมมนาฯ  แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์    75 
14. สรุปการอบรม ประชุมสัมมนาฯ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    77 
15. สรุปการอบรม ประชุมสัมมนาฯ  พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า    82 
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นายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

 

 

นายพนม  แสงแก้ว 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

 

นางสาวสุขภิรมย์  กุณรักษ์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 

นายวิชิต  ธรรมฤทธิ ์
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

นางสุรีรัตน์  จันธัมมา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

ผู้อ านวยการ 

นายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายชาญชัย  ดาศรี 

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 

นายมานพ  สมอินเอก 

 

คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ 
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ประวัติวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 

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  รบันักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยเปิดหลักสูตร  3  ปี  เมื่อ พ.ศ. 
2482   บนพื้นที่  18 ไร่   3 งาน  47  ตารางวา  และโรงเรียนช่างไม้หนองคายด าเนินกิจการ
เรื่อยมา 

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

พ.ศ. 2499  กรมอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้โรงเรียนช่างตัดผมหนองคาย ในจังหวัด
หนองคายสมัยนั้น  มารวมเป็นโรงเรียนช่างไม้หนองคาย  
 พ.ศ.  2502  โรงเรียนช่างไม้หนองคายได้ยกฐานะเป็น โรงเรียนการช่างหนองคาย   ในปีถัด
มา  พ.ศ. 2503 โรงเรียนการช่างหนองคาย ได้เข้าร่วมอยู่ในโครงการฝึกช่างฝีมือของสนธิสัญญา
ป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส.ป.อ.)   ท าให้ได้รับงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น   จึงมีการ
ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานและอาคารสถานที่เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเตรียมเปิดท าการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
(ม.ศ. 4)   ในปีต่อมาได้เปิดแผนกช่างเพ่ิมอีก 2 แผนกคือ  แผนกช่างก่อสร้าง  แผนกช่างประสม 
(ปัจจุบันคือแผนกช่างเชื่อมโลหะ) 
 พ.ศ.  2507  เปิดเพิ่มอีก  2  แผนก  คือ  แผนกช่างยนต์  และแผนกช่างกลโรงงาน 
 พ.ศ.  2508  ทางราชการยุบโรงเรียนช่างปั้นโพนพิสัย  มารวมกับโรงเรียนการช่างหนองคาย 
 พ.ศ.  2509  โรงเรียนการช่างสตรีหนองคาย  ได้ย้ายเข้ามารวมกับโรงเรียนการช่างชาย
หนองคาย 
 พ.ศ.  2511  เปิดแผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม (ปัจจุบันเรียก  แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์)  
จากนั้นโรงเรียนการช่างหนองคายได้ด าเนินกิจการก้าวหน้ามาโดยตลอด    มีจ านวนนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน
เป็นล าดับจนเกิดปัญหาเรื่อง   การขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน   เครื่องมือเครื่องจักร ตลอดจน
อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ จึงปรับการรับนักเรียนเข้าเรียน  2 ผลัด (เช้า-บ่าย) และจ านวนครู - อาจารย์
ก็เพ่ิมมากขึ้น 

พ.ศ.2520  โรงเรียนการช่างหนองคาย ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนเทคนิคหนองคาย   
พ.ศ.2522  โรงเรียนเทคนิคหนองคาย ได้ปรับยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เมื่อ

วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ.  2522 
 พ.ศ. 2523 เปิดสอนคณะวิชาคหกรรม ได้แก่   แผนกวิชาผ้า แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
และแผนกวิชาคหกรรมทั่วไป 
 พ.ศ.  2525   เปิดสอนคณะวิชาบรหิารธุรกิจ  ไดแ้ก่   แผนกการบญัช ี และแผนกการขาย 
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 พ.ศ.  2527  เปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  2  แผนกคือ  
แผนกช่างยนต์  และแผนกคหกรรม 
 พ.ศ.  2528  เปิดแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
 พ.ศ.  2533  เปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2  แผนก คือ   
แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาการตลาด 
 พ.ศ.  2534  เปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2  แผนก  คือ  
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   สาขาเครื่องกลไฟฟ้า   และสาขาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ    และ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 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   
สาขาการจัดการงานบุคคล   และในวันที่   29  กันยายน   พ.ศ. 2537  กระทรวงมหาดไทยได้
อนุญาตให้วิทยาลัยเทคนิคหนองคายใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพ่ือเป็นที่จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค
หนองคายแห่งใหม่ (เป็นแห่งที่ 2) ที่ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย(ห่างจากตัวจังหวัดไปตาม
เส้นทางอ าเภอโพนพิสัย  7  กิโลเมตร) มีเนื้อที่  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 และย้าย
ไป  ณ  ที่ท าการแห่งใหม่เม่ือวันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  2541 
 พ.ศ.  2541 ได้ย้ายแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่   ซึ่งได้ก่อสร้างอาคาร
เรียนปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อย  มีพ้ืนที่ใช้สอย  2,400  ตารางเมตร  และได้รับโครงการช่วยเหลือ
ครุภัณฑ์จากโครงการเงินกู้กองทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น (OECF) ในวงเงิน
งบประมาณ 70 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2541-2543  ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน
ปฏิบัติการอีก 1 หลัง    มีพ้ืนที่ใช้สอย 2,400 ตารางเมตร และได้ย้ายแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ไปเปิด
ท าการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งใหม่ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2543           

พ.ศ. 2542 วิทยาลัยเทคนิคหนองคายได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน   รางวัล
ชนะเลิศ  ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ปริญญาตรี  เขตการศึกษา 9 

พ.ศ. 2542  เปิดท าการสอน ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาโยธา 
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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   
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. 2557 โครงการเปิดท าการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
ภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1   5  สาขาดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พ.ศ. 2558  โครงการเปิดท าการสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.)  
ภายใต้สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เพ่ิมอีก 1 สาขาดังนี้ สาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2559  ได้ท าการย้ายแผนกวิชาโลจิสติกส์ ,แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์,และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ไปเปิดท าการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งใหม่ 
 พ.ศ.2562  ได้ท าการย้ายแผนกวิชาช่างยนต์ , แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  ไปเปิดท าการเรียนการ
สอน ที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งใหม่ 

พ.ศ. 2563  เปิดท าการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพ่ิมอีก 1 สาขา
ดังนี้  คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
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พ.ศ. 2564  เปิดท าการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   
เพ่ิมอีก 1 สาขาดังนี้  คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ปัจจุบันมี 2 แห่ง   แห่งเดิมตั้งอยู่เลขท่ี 306  หมู่ 5  ถนนมิตรภาพ 
ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา  และวิทยาลัยเทคนิค
หนองคายแห่งใหม่  มีเนื้อท่ี  159  ไร่  3  งาน  24  ตารางวา 

 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้เปิดสอน  3 ระดับ  และ 1 หลักสูตร  คือ   

     1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ใช้หลักสูตร พุทธศักราช 2556   เพ่ิมเติม  พ.ศ.2557  
     2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ใช้หลักสูตร พุทธศักราช  2557    
     3.  ระดับปริญญาตรีเปิดสอน 1 หลักสูตรภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคะวันออกเฉียงเหนือ 1 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.)   
     4.  หลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของชุมชนและความพร้อมของสถานศึกษา   
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดสอน  12  สาขางาน  ได้แก่  
1. สาขาวิชาช่างยนต์  
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    
6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  
7. สาขาวิชาช่างโยธา 
8. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม   
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
10. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
11. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์   
12. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เปิดสอน  16  สาขางาน  ได้แก่    
1.  สาขางานเทคนิคยานยนต์    
2.  สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม    
3.  สาขางานเครื่องมือกล    
4.  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ   
5.  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  
6.  สาขางานไฟฟ้าก าลัง  
7.  สาขางานเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ   
8.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   
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9.  สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
10.  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   
11.  สาขาวิชาโยธา 
12.  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม   
13.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
14.  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์   
15.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
16.  สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 
 

3.  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  เปิดสอน  6  สาขาวิชา  ได้แก่  
1.  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   
2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   
3.  สาขาวิชชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   
4.  สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์   
5.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
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ปรัชญา  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  คติพจน์  ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายปรัชญา  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  คติพจน์  ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
 

ปรัชญา    “ทักษะเชี่ยวชาญ    วิชาการล ้าเลิศ   เชิดชูคุณธรรม   ก้าวน้าเทคโนโลยี” 
 
วิสัยทัศน์   “ เป็นสถานศึกษามุ่งสร้างก้าลังคนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มี มาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับประเทศอย่างมีคุณธรรมน้าองค์การสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
 

เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
        “เป็นแหล่งเรียนรู้  คู่บริการ” 
 
 

อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา 
        “บริการดี  ฝีมือเยี่ยม” 
 
พันธกิจ   
   1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   2.  ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ 
   3.  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพ  และชุมชนเพื่อเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน
ระดับประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   4. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือพัฒนาคนดีศรีอาชีวะ  และสร้างสรรค์  อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

3.  พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั 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  

- กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพและ 
ประสิทธิภาพ 
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     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  มาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้อง 
รองรับกับการพัฒนาประเทศของศตวรรษท่ี 21 

- กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถด้ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

- กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
 
 

คติพจน์ 
 ลูกพระวิษณุหนองคาย    ต้องมีศักดิ์ศรี   ต้องมีฝีมือ   มีเป้าหมายชีวิต 
 ห่างไกลยาเสพติด   และด้ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 

 

เป้าประสงค์วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญทักษะมาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณธรรมจริยธรรม  
    มีความพร้อมสู่ตลาดแรงงานทั งในประเทศและ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 งานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพและมีประโยชน์เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
 ระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 การบริการและฝึกอบรมวิชาชีพสร้างโอกาสและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขันระดับประเทศ 
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รายงานสรปุผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 5 พันธกิจ 11  กลยุทธ์ ของวิทยาลยัเทคนิคหนองคาย   
ประจ าปีงบประมาณ  2564   

 

พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) 

- กลยุทธ์ที่ 1  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ 
เฉพาะทางตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา   
 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา และระดับภาค และระดับชาติ 
 โครงการแข่งขันกีฬาระดับ  อศจ.ระดับภาค และระดับชาติ 
 โครงการส่งเสริมค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 โครงการติวข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
 โครงการกิจกรรมด้านวิชาการ  Open House) 

- กลยุทธ์ที่ 2  ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะ  สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 โครงการภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 
 โครงการเทียบโอนประสบการณ์และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) 
 โครงการกิจกรรมชมรมองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 โครงการกิจกรรมชมรม ป.ตรี 
 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครู  บุคลากร  อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ 
- กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายและจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมมือกับสถาน 

ประกอบการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน  

 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 โครงการนิเทศการสอน 
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 
 โครงการประชุมสัมมนาและน าเสนอผลการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา 
 โครงการประชุมสัมมนาสถานประกอบการ 
 โครงการประเมินและรับรองหลักสูตร สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
 โครงการเขียน/พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
 โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ส าหรับนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2564 

- กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพและ 
ประสิทธิภาพ 

 โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลกร 
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รายงานสรปุผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

พันธกิจที่  3. ส่งเสริมประสิทธิภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนนุพัฒนา นวัตกรรม  โครงงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ์ วิจัย และองค์ 
ความรู้ด้านอาชีวศึกษา  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจน าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและในชุมชน 

 โครงการส่งเสริมนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/โครงการของนักเรียน นักศึกษา 
 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2564 

- กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมเผยแพร่การสร้าง นวัตกรรม โครงงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย   
รองรับกับการพัฒนาประเทศ 

 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โครงการติดตามประเมินผล 

พันธกิจที่  4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาชีพทั้งในประเทศและอาเซียน 
- กลยุทธ์ที่ 1  ระดมทรัพยากรสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพทั้งภายในประเทศและ 

ภายนอกประเทศให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ 
 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fixit Center) 
 โครงการแนะแนวสัญจร 

- กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ทันสมัย 
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ วท.1 
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ วท.2 

- กลยุทธ์ที่  3 ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก 
ฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา   
 

พันธกิจที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม  และระบบ  ICT 

- กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาธิการ                 
 โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

- กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  ICT  มาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้อง 
รองรับกับการพัฒนาประเทศของศตวรรษท่ี 21 

- กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

 โครงการจัดศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 โครงการความร่วมมือพัฒนาสถานศึกษาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 โครงการค่าย/อาชีวะ จิตอาสา 
 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียน นักศึกษา 
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ 

- กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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รายงานสรปุผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ 

งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

  

 

 

ภาพกิจกรรมของสถานศึกษา 5 พันธกิจ 13 กลยุทธ์  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจที่  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.) 

กลยุทธิ์ที่  1  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ 
เฉพาะทางตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

 โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา   
 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา และระดับภาค และระดับชาติ 
 โครงการแข่งขันกีฬาระดับ  อศจ.ระดับภาค และระดับชาติ 
 โครงการส่งเสริมค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 โครงการติวข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
 โครงการกิจกรรมด้านวิชาการ  Open House) 

 

กลยุทธ์ที่ 2  ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะ  สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 โครงการภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 
 โครงการเทียบโอนประสบการณ์และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) 
 โครงการกิจกรรมชมรมองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 โครงการกิจกรรมชมรม ป.ตรี 
 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครู  บุคลากร  อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายและจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมมือกับสถาน 

ประกอบการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้อง         
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 โครงการนิเทศการสอน 
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 
 โครงการประชุมสัมมนาและน าเสนอผลการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา 
 โครงการประชุมสัมมนาสถานประกอบการ 
 โครงการประเมินและรับรองหลักสูตร สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
 โครงการเขียน/พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
 โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ส าหรับนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2564 
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รายงานสรปุผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ 

งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

  

 

 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 
 โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนเพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 9 /2564) 

 

 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมซอฟต์แวร์เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ด้วย 
Application WebEx Meet 
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รายงานสรปุผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ 

งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

  

 

พันธกิจที่  3. ส่งเสริมประสิทธิภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา นวัตกรรม  โครงงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ์ วิจัย และองค์ 
ความรู้ด้านอาชีวศึกษา  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจน าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและในชุมชน 

 โครงการส่งเสริมนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/โครงการของนักเรียน นักศึกษา 
 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2564 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมเผยแพร่การสร้าง นวัตกรรม โครงงาน  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย   
รองรับกับการพัฒนาประเทศ 

 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โครงการติดตามประเมินผล 

 

พันธกิจที่  4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาชีพทั้งในประเทศและอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 1  ระดมทรัพยากรสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพทั้งภายในประเทศและ 

ภายนอกประเทศให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมปฏิบัติการเชิงอาชีวะการเป็นผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร   
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระบบออนไลน์  

ระหว่างวันที่ 28-29  กันยายน  2564 ณ สาขาวิชาหรือห้องปฏิบัติการประจ าสาขาวิชา 
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รายงานสรปุผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ 

งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

  

 

 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fixit Center) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ให้การตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 

(Fix it Center) ณ ศูนย์เทศบาลต าบลหาดค า ต.หาดค า อ.เมือง  จ.หนองคาย 
 โครงการแนะแนวสัญจร 

 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ทันสมัย 
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้  วท.1 
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้  วท.2 
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รายงานสรปุผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ 

งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

  

 

กลยุทธ์ที่  3 ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก 
ฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา   
     พันธกิจที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม  และระบบ  ICT 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลัก                   
ธรรมาภิบาล 

 โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  ICT  มาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้อง 
รองรับกับการพัฒนาประเทศของศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

 โครงการจัดศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการอบรมครูแกนน าสรา้งจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรและการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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รายงานสรปุผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ 

งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมลงนามถวายพระพร ปลูกต้นไม้ และปลาพันธุ์ปลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(สถานศึกษาพอเพียง) 
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รายงานสรปุผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ 

งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

  

 

 โครงการความร่วมมือพัฒนาสถานศึกษาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    โครงการศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 โครงการค่าย/อาชีวะ จิตอาสา 
 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียน นักศึกษา 
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ 

 
    กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

แบบรายงานผลงานดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ  2564 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

ระดับชาติ 
ล าดับ ชื่อผลงาน ได้รับรางวัล หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 นักเรียน นักศึกษา ทีม NAKA-BOT (นาคาบอท) 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย การคัดเลือกหุ่นยนต์  ABU 
อาชีวศึกษา งาน “สดุยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา” ระดบัชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2564 
ระหว่าง  วันที่ 26-28  กันยายน 2564 
นักศึกษา  ระดับ ปวช. 
1. นส.จุฬาลักษณ์  วงษป์ัญญา 
2. นายยุทธา        ผาททอง 
3. นายเจษฏา       สทุธิวรรณา 
4. นายสุธาสิทธิ์     สุขรัตน ์
ครูที่ปรึกษา 
1.นายสิทธไิชย     สิงห์มหาไชย 
2.นางปิยะมาศ     ธาตุวิสัย 
3. นายอภิสิทธิ์     ทนิาพิมพ ์
4. นายนวทรรศน์  ค าสุข 

ระดับ 
เหรียญทองแดง 

 สอศ. 
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ 

เลขาธิการ
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. นักเรียน นักศึกษา ทีม NAKA-BOT (นาคาบอท) 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย การคัดเลือกหุ่นยนต์  ABU 
อาชีวศึกษา งาน “สดุยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา” ระดบัชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2564 
ระหว่าง  วันที่ 26-28  กันยายน 2564 
นักศึกษา  ระดับ ปวส. 
1. นายไมตรี   แสงบัวภา    
2. นายเสฎฐวุฒิ    ตนันารัตน ์
3. นายศุภวิทญ์     ทองรินทร ์
ครูที่ปรึกษา 
1.นายสิทธไิชย     สิงห์มหาไชย   
2.นางปิยะมาศ     ธาตุวิสัย 
3. นายอภิสิทธิ์     ทนิาพิมพ ์     
4. นายนวทรรศน์  ค าสุข 

ระดับ 
เหรียญทองแดง 

 สอศ. 
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ 

เลขาธิการ
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
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คร
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ศ.
4

คร
ูผู้ช

ว่ย

1.  ผู้บริหำร 2 - 2 - - 1 1 - - 2

   รวม 2 2 1 1 2
2.  ขำ้รำชกำรครูชำ่งอุตสำหกรรม
-  สาขาวิชาช่างยนต์  13 - 13 4 9 - - 8 3 1 1
-  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 11 - 11 5 6 8 3
-  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 5 - 5 2 3 4 1
-  สาขาวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง 9 1 10 2 8 - 6 4
-  สาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนกิส์ 10 1 11 2 8 1 5 6
-  สาขาวิชาเทคนคิคอมพวิเตอร์ 2 2 2 2
-  สาขาวิชาช่างกอ่สร้าง 4 4 1 3 4
-  สาขาวิชาสถาปตัยกรรม 2 1 3 1 1 1 1 1 1
-  สาขาวิชาเมคคาทรอนกิส์ 1 1 1 - 1
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 2 1 1 1 - 1
-  สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 4 2 6 3 3 1 3 2
-  สาขาวิชาเทคนคิพื้นฐาน 4 4 3 1 4
รวมขำ้รำชกำรครูผู้สอนชำ่งอุตสำหกรรม 66 6 72 24 46 2 3 43 24 1 1
3.  ขำ้รำชกำรครูคณะวิชำพ้ืนฐำน
    วิชำสำมญั

    หมวดบริหารธุรกจิ  - 1 1 1 1
    หมวดภาษาไทย - 1 1 1 1
    หมวดพลานามยั 1 1 2 2 1 1
    วิชำสมัพันธ์

    หมวดวิทยาศาสตร์  - 3 3 - 3 3
    หมวดคณิตศาสตร์ 1 2 3 1 2 3
    หมวดภาษาองักฤษ 1 5 6 3 3 - 3 3

รวมขำ้รำชกำรคณะวิชำพ้ืนฐำน 3 13 16 4 12 4 1 11
4.  ขำ้รำชกำรพลเรือน
    เจ้าพนกังานธุรการ - 1 1 1 - - -
    เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี - 1 1 1 - - -

รวมขำ้รำชกำรพลเรือน 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
ยอดยกไป 71 21 92 0 30 59 3 7 44 37 1 1

วุฒิกำรศึกษำ ต่ำแหน่ง 

รำยละเอียดอัตรำก่ำลงัวิทยำลยัเทคนิคหนองคำย  ประจ่ำปกีำรศึกษำ  2564

ฝ่ำย/แผนกวิชำ

จ่ำนวนบคุลำกร
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ยอดยกมำ 71 21 92 0 30 59 3 7 44 37 1 1
5.  ลกูจำ้งประจ่ำ -
    ผู้ช่วยช่างไมข้ยายแบบ 2 - 2 2 - - -
    พนกังานขับรถ 2 - 2 2 - - -
    หวัหนา้หมวดอาคารสถานที่ - - - - -
    ช่างไม้ 1 - 1 1 - - -
    พนกังานพสัดุ/พนง.บริการเอกสาร - 1 1 1 - - -
    ยาม/คนงาน - - - - -

รวมลกูจำ้งประจ่ำ 5 1 6 5 1 0 0
5.  พนักงำนรำชกำร

    พนกังานราชการครู 4 4 1 2 1 - - -
    พนกังานราชการ (ทั่วไป) 2 2 - 2 - - -

รวมพนักงำนรำชกำร 4 2 6 0 3 2 1
6.  ลกูจำ้งชั วครำว
    ครูพเิศษสอน 28 5 33 29 4 - - -
    เจ้าหนา้ที่ธุรการ 3 21 24 4 20 - - -
    พนกังานขับรถ 3 - 3 3 - - -
    ยาม 4 - 4 4 - - -
    นกัการ 4 5 9 9 - - -

รวมลกูจำ้งชั วครำว 42 31 73 20 49 4 0

รวมบคุลำกรทั้งสิ้น 122 55 177 25 83 65 4 7 44 37 1 1

ผู้บริหาร                                 2  คน 6 คน
ครู - อาจารย์                          87 คน 6 คน
ข้าราชการพลเรือน                    2  คน 33 คน
ข้าราชการครูมาช่วยราชการ         1  คน 40 คน
ข้าราชการครูไปช่วยราชการ
รวมขำ้รำชกำรครู              92  คน รวมเจำ้หน้ำที 85 คน

ครูจ้างสอน

ต่ำแหน่ง 

ลูกจ้างชั่วคราว

ฝ่ำย/แผนกวิชำ

จ่ำนวนบคุลำกร วุฒิกำรศึกษำ

รวมทั้งสิ้น  177  คน

ลูกจ้างประจ า
พนกังานราชการ



แบบฟอร์ม  ป.3

ผู้บรหิาร 2 คน

ขา้ราชการครู 88 คน

ขา้ราชการพลเรอืน 2 คน

ลูกจ้างประจ า 6 คน  

พนักงานราชการ 6 คน

ลูกจ้างชั่วคราว 40 คน  

ครพิูเศษสอน 33 คน  

รวม 177 คน  

หมายเหตุ  คณะครู-อาจารย,์ลูกจ้างประจ า,ครูจ้างสอนและลูกจ้างชั่วคราว วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย

แผนภูมิแสดงรายละเอียดข้าราชการและเจ้าหน้าทีว่ิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
ประจ าปีการศึกษา  2564 
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ศ.
2

คร
ู ค

ศ.
3

คร
ู ค

ศ.
4

คร
ูผู้ช

ว่ย

1.  ผู้บริหำร 2 - 2 - - 1 1 - - 2

   รวม 2 2 1 1 2
2.  ขำ้รำชกำรครูชำ่งอุตสำหกรรม
-  สาขาวิชาช่างยนต์  13 - 13 4 9 - - 8 3 1 1
-  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 11 - 11 5 6 8 3
-  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 5 - 5 2 3 4 1
-  สาขาวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง 9 1 10 2 8 - 6 4
-  สาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนกิส์ 10 1 11 2 8 1 5 6
-  สาขาวิชาเทคนคิคอมพวิเตอร์ 2 2 2 2
-  สาขาวิชาช่างกอ่สร้าง 4 4 1 3 4
-  สาขาวิชาสถาปตัยกรรม 2 1 3 1 1 1 1 1 1
-  สาขาวิชาเมคคาทรอนกิส์ 1 1 1 - 1
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 2 1 1 1 - 1
-  สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 4 2 6 3 3 1 3 2
-  สาขาวิชาเทคนคิพื้นฐาน 4 4 3 1 4
รวมขำ้รำชกำรครูผู้สอนชำ่งอุตสำหกรรม 66 6 72 24 46 2 3 43 24 1 1
3.  ขำ้รำชกำรครูคณะวิชำพ้ืนฐำน
    วิชำสำมญั

    หมวดบริหารธุรกจิ  - 1 1 1 1
    หมวดภาษาไทย - 1 1 1 1
    หมวดพลานามยั 1 1 2 2 1 1
    วิชำสมัพันธ์

    หมวดวิทยาศาสตร์  - 3 3 - 3 3
    หมวดคณิตศาสตร์ 1 2 3 1 2 3
    หมวดภาษาองักฤษ 1 5 6 3 3 - 3 3

รวมขำ้รำชกำรคณะวิชำพ้ืนฐำน 3 13 16 4 12 4 1 11
4.  ขำ้รำชกำรพลเรือน
    เจ้าพนกังานธุรการ - 1 1 1 - - -
    เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี - 1 1 1 - - -

รวมขำ้รำชกำรพลเรือน 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
ยอดยกไป 71 21 92 0 30 59 3 7 44 37 1 1

วุฒิกำรศึกษำ ต่ำแหน่ง 

รำยละเอียดอัตรำก่ำลงัวิทยำลยัเทคนิคหนองคำย  ประจ่ำปกีำรศึกษำ  2564

ฝ่ำย/แผนกวิชำ

จ่ำนวนบคุลำกร



ช ญ รวม ต ่ำ
กว

่ำป
ริญ

ญ
ำต

รี

ป.
ตร

ี

ป.
โท

ป.
เอ

ก

คร
ู ค

ศ.
1

คร
ู ค

ศ.
2

คร
ู ค

ศ.
3

คร
ู ค

ศ.
4

คร
ูผู้ช

ว่ย

ยอดยกมำ 71 21 92 0 30 59 3 7 44 37 1 1
5.  ลกูจำ้งประจ่ำ -
    ผู้ช่วยช่างไมข้ยายแบบ 2 - 2 2 - - -
    พนกังานขับรถ 2 - 2 2 - - -
    หวัหนา้หมวดอาคารสถานที่ - - - - -
    ช่างไม้ 1 - 1 1 - - -
    พนกังานพสัดุ/พนง.บริการเอกสาร - 1 1 1 - - -
    ยาม/คนงาน - - - - -

รวมลกูจำ้งประจ่ำ 5 1 6 5 1 0 0
5.  พนักงำนรำชกำร

    พนกังานราชการครู 4 4 1 2 1 - - -
    พนกังานราชการ (ทั่วไป) 2 2 - 2 - - -

รวมพนักงำนรำชกำร 4 2 6 0 3 2 1
6.  ลกูจำ้งชั วครำว
    ครูพเิศษสอน 28 5 33 29 4 - - -
    เจ้าหนา้ที่ธุรการ 3 21 24 4 20 - - -
    พนกังานขับรถ 3 - 3 3 - - -
    ยาม 4 - 4 4 - - -
    นกัการ 4 5 9 9 - - -

รวมลกูจำ้งชั วครำว 42 31 73 20 49 4 0

รวมบคุลำกรทั้งสิ้น 122 55 177 25 83 65 4 7 44 37 1 1

ผู้บริหาร                                 2  คน 6 คน
ครู - อาจารย์                          87 คน 6 คน
ข้าราชการพลเรือน                    2  คน 33 คน
ข้าราชการครูมาช่วยราชการ         1  คน 40 คน
ข้าราชการครูไปช่วยราชการ
รวมขำ้รำชกำรครู              92  คน รวมเจำ้หน้ำที 85 คน

ครูจ้างสอน

ต่ำแหน่ง 

ลูกจ้างชั่วคราว

ฝ่ำย/แผนกวิชำ

จ่ำนวนบคุลำกร วุฒิกำรศึกษำ

รวมทั้งสิ้น  177  คน

ลูกจ้างประจ า
พนกังานราชการ



แบบฟอร์ม  ป.3

ผู้บรหิาร 2 คน

ขา้ราชการครู 88 คน

ขา้ราชการพลเรอืน 2 คน

ลูกจ้างประจ า 6 คน  

พนักงานราชการ 6 คน

ลูกจ้างชั่วคราว 40 คน  

ครพิูเศษสอน 33 คน  

รวม 177 คน  

หมายเหตุ  คณะครู-อาจารย,์ลูกจ้างประจ า,ครูจ้างสอนและลูกจ้างชั่วคราว วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย

แผนภูมิแสดงรายละเอียดข้าราชการและเจ้าหน้าทีว่ิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
ประจ าปีการศึกษา  2564 
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ครูพิเศษสอน 
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อัตราก าลังปี  พ.ศ.  2560 191 คน

อัตราก าลังปี  พ.ศ.  2561 190 คน

อัตราก าลังปี  พ.ศ.  2562 183 คน

อัตราก าลังปี  พ.ศ.  2563 185 คน

อัตราก าลังปี  พ.ศ.  2564 177 คน

หมายเหตุ คณะครู-อาจารย,์ ลูกจ้างประจ า, ครูจ้างสอนและลูกจ้างชั่วคราว  วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย

เงินอุดหนุนทั่วไป-บ ำรุงกำรศึกษำ 

 

แผนภูมิแสดงอัตราก าลัง ประจ าปี  2560 - 2564 
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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183 
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177 



 

ปี ปี ปี รวม ปี ป ี1 ทวฯิ รวม ปี ป ี2 ทวฯิ รวม ปี ป ี2 รวม
1 2 3 ปวช. 1  (ม.6) 1 1

วิชาช่างอุตสาหกรรม
-  สาขาวชิาช่างยนต์ 159 141 102 402 402
-  สาขาวชิาช่างยนต์  (ทวภิาคี) 11 14 11 36 36
-  สาขาวชิาช่างกลโรงงาน 118 89 65 272 272
-  สาขาวชิาช่างเชื่อมโลหะ 13 8 2 23 23
-  สาขาวิชาช่างเชือ่มโลหะ (เรือนจ า) 11 23 18 52 52
-  สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง 106 70 72 248 248
-  สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 42 35 48 125 125
-  สาขาวชิาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 25 21 21 67 67
-  สาขาวชิาช่างก่อสร้าง 18 12 23 53 53
-  สาขาวชิาช่างก่อสร้าง (เรือนจ า) - 16 32 48 48
-  สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 22 7 10 39 39
-  สาขาวชิาโยธา 37 16 23 76 76
-  สาขาวชิาโยธา (เรือนจ า) 21 31 - 52 52
-  สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์ 10 19 16 45 45
-  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 15 14 44 44
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิศึกษา) 0 0
-  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 50 20 23 93 93
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ (ทวิศึกษา) 26 23 34 83 83
-  สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 14 - - 14 14
-  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ 29 - - 29 29

รวม ปวช. 727 560 514 1,801 1,801
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 19 15 19 53 15 20 7 42 95
- สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 35 9 - 44 32 16 48 92
- สาขางานเคร่ืองมือกล 8 18 11 37 13 28 9 50 87
- สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 17 11 28 17 7 24 52
- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 2 16 18 4 6 10 28
- สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า 30 54 84 30 38 68 152
- สาขางานเคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ 10 10 0 10
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 10 7 3 20 11 6 9 26 46
- สาขาวชิาช่างก่อสร้าง 15 11 26 12 17 29 55
- สาขาวชิาช่างก่อสร้าง (เทียบโอน) 0 0 0
- สาขาวชิาเทคนิคสถาปัตยกรรม 7 6 13 13 4 17 30
- สาขาวชิาโยธา 10 10 20 11 11 31
- สาขาวชิาโยธา (เรือนจ า) 0 0 0
- สาขาวชิาช่างก่อสร้าง  (เรือนจ า) 0 0 0
- สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 7 12 8 27 9 13 6 28 55
- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุน่ยนต์ 9 4 13 11 4 15 28
- สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 8 14 13 10 23 37
- สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 47 47 61 61 108
- สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 11 22 33 12 25 37 70

158 245 84 487 163 263 63 489 976
ยอดยกไป 727 560 514 1,801 158 245 84 487 163 263 63 489 2,777

รวมระดับ  ปวส.

รวม

ทัง้สิน้ 

(คน)

ภาคเรยีนที ่  1   ปกีารศึกษา  2564

ปวส.1 ปวส.2ปวช. ปรญิญาตรี



 

ปี ปี ปี รวม ปี ป ี1 รวม ปี ป ี2 รวม ปี ป ี2 รวม
1 2 3 ปวช. 1  (ม.6) 1 1

ยอดยกมา 727 560 514 1,801 158 245 84 487 163 263 63 489 2,777

- สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ 10 19 29 29
- สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิต 5 12 17 17
- สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟ้า 26 25 51 51
- สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 26 26
- สาขาวชิาเทคโนโลยีโยธา 24 15 39 39
- สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 21 29 29

86 105 191 191
รวมทัง้สิน้ 727 560 514 1,801 158 245 173 596 163 263 158 584 94 121 215 2,968

 

รวมระดับปรญิญาตรี

ปวส.1 ปวส.2 ปรญิญาตรี

ภาคเรยีนที ่  1   ปกีารศึกษา  2564
รวมทัง้สิน้

 (คน)
ปวช.



ปวช. ปวส. ป.ตรี

2560 1,582 1,033 165 2,780

2561 1,819 1,403 215 3,437

2562 1,572 1,052 171 2,795

2563 1,712 1,039 187 2,938

2564 1,801 976 191 2,968

ระดับ
ปกีารศึกษา รวม

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักศึกษำ   
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 - 2564 
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อุดหนุน อุดหนุน

ปวส. ปวช. ระยะสั้น เรียนฟรี 15 ปี ปวส. ปวช. ระยะสั้น เรียนฟรี 15 ปี

1.เงินเดือน 51,858,763 51,858,763 51,858,763 51,858,763

2.เงินวทิยฐานะ +ค่าตอบแทนรายเดือน 9,598,932 9,598,932 9,598,932 9,598,932

3.ค่าจ้างประจ า 1,987,020 1,987,020 1,987,020 1,987,020

4.เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน 0 0

5.พนักงานราชการ 1,650,143 1,650,143 1,650,143 1,650,143

  5.1  ประกันสังคม 33,468 33,468 33,468 33,468

6.ค่าจ้างครูพิเศษสอน 359,600 5,184,000 5,543,600 359,600 4,643,200 5,002,800

7. ค่าจ้างชั่วคราว 117,600 4,591,200 4,708,800 117,600 4,554,043 4,671,643

8.ค่าตอบแทน 2,600,000 330,000 3,400,000 3,525,300 9,855,300 872,890 2,296,560 3,430,570 4,789,965 11,389,985

9.ค่าใช้สอย 145,000 200,000 160,000 1,400,000 1,905,000 211,184 27,418 642,694 593,269 1,474,565

10.ค่าวัสดุ 544,000 10,000 1,988,000 1,260,000 3,802,000 433,985 10,000 3,135,829 3,683,155 7,262,969

11.ค่าสาธารณูฯ 2,500,000 1,550,000 4,050,000 106,575 2,239,854 93,314 25,921 2,465,664

12.ค่าครุภัณฑ์ 2,000,000 502,000 2,502,000 1,990,500 186,340 2,176,840

13. ค่าใช้จา่ยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,730,000 1,730,000 0

14.ค่าส่ิงก่อสร้าง 0 0

15.รายจา่ยอืน่ (โครงการวิทยาลัยฯ) 1,540,000 1,540,000 4,260 1,046,367 1,050,627

รวม 65,605,526 2,000,000 5,789,000 530,000 10,000 12,462,000 14,368,500 100,765,026 65,605,526 1,990,500 1,190,649 4,997,818 10,000 11,949,867 14,879,060 100,623,419

รวม รวม
16.ทุนส่ิงประดิษฐ์ 185,000 185,000

17.หารายได้ระหว่างเรียน
18.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 142,500 142,500

รวม 327,500 327,500

101,092,526 100,950,919รวมทัง้สิ้น รวมทัง้สิ้น

รวม
งบบคุลากร

งปม. (งบด าเนินงาน)
บกศ. งบบคุลากร

งปม. (งบด าเนินงาน)
บกศ.

งบอุดหนุนทั่วไป งบอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน งบลงทุน
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณป ี2564
รวม

รายจา่ยป ี2564

สรุปเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   2564 



1 เคร่ิองคอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ LENOVO 1 เคร่ือง 23,000 รายได้
2 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ัง EPSON 1 เคร่ือง 4,300 รายได้
3 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค

รุ่น MFC-J3530DW

4 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

5 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

6 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

7 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

8 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

9 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

10 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

11 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

12 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 2 เคร่ือง 37,000 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

13 กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอปุกรณ์ 1 ตวั 38,340 รายได้

ยี่หอ้ CANON รุ่น EOS 850D

14 ชุดทดลองเพาเวอร์อเิล็กทรอนกิส์ ชนดิ 2 เคร่ือง 1,990,500 - งบประมาณ

Power Break มคีวามเร็วไมน่อ้ยกว่า  1,000 RPM 

1,990,500 269,140

หมายเหตุครุภณัฑ์ (รายได้)ล าดบัที่ รายการ
ครุภณัฑ์  

(งบประมาณ)
วัสดถุาวรจ านวน

รวม

รายละเอียดผลการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวรด้วยเงินงบประมาณ/ 
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน/เงินบ ารุงการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  2564 



1,990,500 269,140
15 เคร่ืองปั๊มน้้าบาดาล ขนาด 1.5 PH 220 V. 2 เคร่ือง 36,000 รายได้

ยี่หอ้ ยูโร รุ่น Jump

16 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

17 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU 1 เคร่ือง 28,000 รายได้
แบบติดผนงั ยี่หอ้ เซ็นทรัลแอร์

18 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU 1 เคร่ือง 28,000 รายได้
แบบติดผนงั ยี่หอ้ เซ็นทรัลแอร์

19 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU 2 เคร่ือง 56,000 รายได้
แบบติดผนงั ยี่หอ้ เซ็นทรัลแอร์

20 พดัลมโคจร ขนาด 14 นิ้ว 4 ตัว 7,800 รายได้

1,990,500 443,440

ยกมา

รวมทั้งสิ้น

จ านวน หมายเหตุล าดบัที่ รายการ ครุภณัฑ์ (รายได้)
ครุภณัฑ์  

(งบประมาณ)
วัสดถุาวร



  

ยอดจัดสรร จ่ายจริง
(บาท) (บาท)

1 ค่าจา้งเหมาบริการ 250,000 86,300 รายได้สถานศึกษา
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 - รายได้สถานศึกษา
3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 250,000 204,600 รายได้สถานศึกษา
4 ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง 150,000 - รายได้สถานศึกษา
5 วัสดุส านักงาน 300,000 275,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน

100,000 รายได้สถานศึกษา
6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 195,160 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน

50000 19,800 รายได้สถานศึกษา
7 วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อล่ืน 300,000 201,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน

100,000 13,535 รายได้สถานศึกษา
8 เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ 30,000 30,000 รายได้สถานศึกษา
9 วัสดุงานบ้านงานครัว 150,000 150,008 รายได้สถานศึกษา
10 วัสดุกอ่สร้าง/พัฒนาสถานศึกษา 500,000 497,500 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน

200,000 13,000 รายได้สถานศึกษา
11 ค่าวัสดุหนังสือวารสารและต ารา 30,000 12,172 รายได้สถานศึกษา
12 ค่าบริการห้องอินเตอร์เน็ต 50,000 - เงินอุดหนุนอื่น ๆ
13 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 134,105 รายได้สถานศึกษา
14 ส ารองจา่ย 200,000 116,300 เงินอุดหนุนกจิกรรมฯ

200,000 87,455 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
1,100,000 618,329 รายได้ ป.ตรี

500,000 366,054 รายได้สถานศึกษา
15 วัสดุฝึกสาขาวิชาเคร่ืองกล  (ช่างยนต์) 153,000 153,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน

84,000 84,000 ด าเนินงาน  ปวส.
87,000 31,000 รายได้ ป.ตรี

16 วสัดุฝึกสาขาวชิาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง (ช่างกล) 95,000 95,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
63,000 63,000 ด าเนินงาน  ปวส.
51,000 10,500 รายได้ ป.ตรี

17 าวัสดุฝึกสาขาวิชาโลหะการ 40,000 41,500 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
40,000 38,498 ด าเนินงาน ปวส.
50,000 - เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
50,000 - ด าเนินงาน ปวส.

5,623,000 3,536,816

ล าดับ รายการ หมายเหตุ

สรุปค่าใช้จ่ายตามงาน/สาขาวิชา  ประจ าปีงบประมาณ    2564 



  

ยอดจัดสรร จ่ายจริง
(บาท) (บาท)

ยอดยกมา 5,623,000 3,536,816
19 วัสดุฝึกสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 87,000 87,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน

73,000 73,000 ด าเนินงาน ปวส.
153,000 64,500 รายได้ ป.ตรี

20 วัสดุฝึกสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 44,000 44,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
21,000 21,000 ด าเนินงาน ปวส.
78,000 24,000 รายได้ ป.ตรี

21 วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างกอ่สร้าง 19,000 19,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
25,000 25,000 ด าเนินงาน ปวส.

117,000 69,000 รายได้ ป.ตรี
22 วัสดุฝึกสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 14,000 14,000 ด าเนินงาน ปวส.

14,000 14,000 ด าเนินงาน ปวส.
30,000 39,000 รายได้ ป.ตรี

23 วัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 15,000 15,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
17,000 17,000 ด าเนินงาน ปวส.
87,000 40,500 รายได้ ป.ตรี

24 วัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 23,000 22,962 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
25,000 25,000 ด าเนินงาน ปวส.

25 วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 40,000 40,005 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
20,000 20,000 ด าเนินงาน ปวส.

26 วัสดุฝึกสามัญ-สัมพันธ์ 30,000 30,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
40,000 40,000 ด าเนินงาน ปวส.

27 วัสดุฝึกสาขาวิชาโยธา 27,000 27,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
14,000 14,000 ด าเนินงาน ปวส.

28 วัสดุฝึกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 19,000 19,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
18,000 18,000 ด าเนินงาน ปวส.

29 วัสดุฝึกสาขาวิชาโลจสิติกส์ 16,000 16,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
27,000 27,000 ด าเนินงาน ปวส.

30 วัสดุฝึกสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ 16,000 16,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
13,000 13,000 ด าเนินงาน ปวส.

รวมทั้งสิ้น 6,745,000 4,430,783

ล าดับ รายการ หมายเหตุ

สรุปค่าใช้จ่ายตามงาน/สาขาวิชา  ประจ าปีงบประมาณ    2564 



เงินบ ำรุงกำรศึกษำ งบเงินอุดหนุนและรำยจำ่ยอ่ืนๆ

  -  ยอดยกมำ 5,441,202.23 บำท -โครงการพฒันาศักยภาพการเปน็ผู้ประกอบการ 180,000.00 บาท

  -  เงินบ ารุงการศึกษา -1,770,890.23 บาท -โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 40,000.00 บาท
รวมเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 3,670,312.00 บาท -โครงการอนรัุกษพ์นัธุพ์ชื 100,000.00 บาท

งบประมำณ -โครงการพฒันาลูกเสือ 20,000.00 บาท

  -  เงินเดือนค่าจ้าง 53,845,782.74 บาท -โครงการอาชีวะพฒันา บาท

  -  พนกังานราชการ 1,650,143.11 บาท -โครงการพฒันาความร่วมมอื 20,000.00 บาท

  -  วิทยฐานะบวกค่าตอบแทนรายเดือน 9,598,931.92 บาท -โครงการส่งเสริมสร้างและพฒันาครูฯ 1,262,000.00 บาท
รวมงบประมำณ 65,094,857.77 -โครงการเสริมสร้างฯ บาท

งบด ำเนินงำน -โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน 17,000.00 บาท

     -  ปวช. 1,190,700 บาท -โครงการขยายและยก (ทวิภาคี) บาท

     -  ปวส. 4,998,500 บาท -โครงการเร่งประสิทธิภาพ 189,600.00 บาท

     -  ระยะส้ัน 10,000 บาท -โครงการจ้างครู 170,000.00 บาท
รวมงบด ำเนินงำน 6,199,200 บาท -โครงการจัดหาบคุลากร 117,600.00 บาท

งบลงทนุ -โครงการพฒันาคุณภาพการจัดเกบ็ฯ บาท

  -  ค่าครุภณัฑ์ 2,000,000 บาท -โครงการพฒันารูปแบบฯ  (Fixit) 1,253,000.00 บาท

  -  ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง บาท -โครงการอปุกรณ์การเรียน (เคร่ืองมอื) บาท
รวมงบลงทนุ 2,000,000 บาท รวมงบเงินอุดหนุนและรำยจำ่ยอ่ืนฯ 3,589,400.00 บำท

เงินอุดหนุน 15 ปเีรียนฟรี รวมรำยรับ 100,866,524.77 บำท

  -  ค่าเคร่ืองแบบ 1,566,000

  -  ค่าจัดการเรียนการสอน 12,675,250 บาท งบด ำเนินงำนเหลอืคืนคลงั

  -  ค่าเคร่ืองมอื (อปุกรณ์การเรียน) 819,030 บาท   -  ปวส. 682.28 บาท

  -  กจิกรรรมพฒันาผู้เรียน 1,691,475 บาท   -  ปวช. 51.10 บาท

  -  ค่าหนงัสือเรียน 3,561,000 บาท   -  ระยะส้ัน บาท
รวมเงินอุดหนุน 15 ปเีรียนฟรี 20,312,755 บาท   -  เงินอดุหนนุเรียนฟรี 15 ปี 520,333.30 บาท

งบเงินอุดหนุนและรำยจำ่ยอ่ืนๆ รวม 521,066.68 บาท

  -  กจิกรรมองค์การวิชาชีพ บาท เงินเรียนฟรีคงเหลอื 3.30 บาท

  -  ทนุการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 142,500 บาท เงิน บกศ. คงเหลอืสทุธิ 3,670,312.00 บาท

  -  รายได้ระหว่างเรียน - บาท

  -  อดุหนนุจัดการศึกษา (ทวิศึกษา) 276,700 บาท

  -  โครงการพฒันาศูนย์ความเปน็เลิศฯ 200,000 บาท

  -  โครงการเสริมสร้างส่ิงประดิษฐ์ 183,000 บาท

  -  โครงการปฏรูิปการเรียนรู้ 680,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,670,315.30 บำท

รำยรับ รำยรับ

เงินคงเหลอืที่ไมไ่ดเ้บกิ

สรุปเงินงบประมาณรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 



ค่าส่ิงก่อสร้าง 0 0.00

ค่าครุภณัฑ์ 1,990,900 23.50

ค่าตอบแทน 3,386,780 39.98

ค่าใช้สอย 407,274 4.81

ค่าวัสดุ 652,237 7.70

ค่าสาธารณูปโภค 2,033,293 24.00

รวมเงินงบประมาณ 8,470,483.68 100.00

รายละเอียดรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564 เงินงบประมาณ

    ร้อยละ(%)

งบบุคลากร งบลงทุนและงบด าเนินงาน 

เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เงินอุดหนุนทั่วไป-บ ารุงการศึกษา เงินบ ารุงการศึกษา 
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รอ้ยละ (%)

ค่าจ้างครูพิเศษ 2,919,994.32 23.19

ค่าตอบแทน 2,251,350.00 17.88

ค่าใช้สอย 813,718.00 6.46

ค่าวสัดุ 4,865,891.46 38.64

ค่าสาธารณูปโภค 92,554.46 0.73

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,650,000.00 13.10

12,593,508.24 100.00

รายละเอียดรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  2564  งบเงินอุดหนุน

รวมเงนิอุดหนุนเรยีนฟร ี15 ป/ีอุดหนุนทั่วไป

เงินงบประมาณ 
เงินอุดหนุนเรียนฟรี  15 ปี/อุดหนุนทั่วไป 

เงินบ ารุงการศึกษา 

เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เงินอุดหนุนทั่วไป-บ ารุงการศึกษา 
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 รอ้ยละ (%)

ค่าจ้างชั่วคราว 4,354,396 34.46

ค่าตอบแทน 3,087,425 24.43

ค่าใช้สอย 801,140 6.34

ค่าวสัดุ 2,668,343 21.12

ค่าสาธารณูปโภค 0.00

ค่าครุภณัฑ์ 665,390 5.27

ค่าโครงการอื่นๆ 1,059,724 8.39

รวมเงนิบ ำรงุกำรศึกษำ 12,636,418 100.00

รำยละเอียดรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2564  เงินบ ำรงุกำรศึกษำ

เงินงบประมาณ 
เงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
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1 เคร่ิองคอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ LENOVO 1 เคร่ือง 23,000 รายได้
2 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ัง EPSON 1 เคร่ือง 4,300 รายได้
3 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค

รุ่น MFC-J3530DW

4 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

5 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

6 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

7 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

8 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

9 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

10 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

11 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

12 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 2 เคร่ือง 37,000 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

13 กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอปุกรณ์ 1 ตวั 38,340 รายได้

ยี่หอ้ CANON รุ่น EOS 850D

14 ชุดทดลองเพาเวอร์อเิล็กทรอนกิส์ ชนดิ 2 เคร่ือง 1,990,500 - งบประมาณ

Power Break มคีวามเร็วไมน่อ้ยกว่า  1,000 RPM 

1,990,500 269,140

หมายเหตุครุภณัฑ์ (รายได้)ล าดบัที่ รายการ
ครุภณัฑ์  

(งบประมาณ)
วัสดถุาวรจ านวน

รวม

รายละเอียดผลการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวรด้วยเงินงบประมาณ/ 
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน/เงินบ ารุงการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  2564 



1,990,500 269,140
15 เคร่ืองปั๊มน้้าบาดาล ขนาด 1.5 PH 220 V. 2 เคร่ือง 36,000 รายได้

ยี่หอ้ ยูโร รุ่น Jump

16 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

17 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU 1 เคร่ือง 28,000 รายได้
แบบติดผนงั ยี่หอ้ เซ็นทรัลแอร์

18 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU 1 เคร่ือง 28,000 รายได้
แบบติดผนงั ยี่หอ้ เซ็นทรัลแอร์

19 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU 2 เคร่ือง 56,000 รายได้
แบบติดผนงั ยี่หอ้ เซ็นทรัลแอร์

20 พดัลมโคจร ขนาด 14 นิ้ว 4 ตัว 7,800 รายได้

1,990,500 443,440

ยกมา

รวมทั้งสิ้น

จ านวน หมายเหตุล าดบัที่ รายการ ครุภณัฑ์ (รายได้)
ครุภณัฑ์  

(งบประมาณ)
วัสดถุาวร



1 เคร่ิองคอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ LENOVO 1 เคร่ือง 23,000 รายได้
2 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ัง EPSON 1 เคร่ือง 4,300 รายได้
3 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค

รุ่น MFC-J3530DW

4 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

5 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

6 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

7 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

8 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

9 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

10 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

11 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

12 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 2 เคร่ือง 37,000 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

13 กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอปุกรณ์ 1 ตวั 38,340 รายได้

ยี่หอ้ CANON รุ่น EOS 850D

14 ชุดทดลองเพาเวอร์อเิล็กทรอนกิส์ ชนดิ 2 เคร่ือง 1,990,500 - งบประมาณ

Power Break มคีวามเร็วไมน่อ้ยกว่า  1,000 RPM 

1,990,500 269,140

หมายเหตุครุภณัฑ์ (รายได้)ล าดบัที่ รายการ
ครุภณัฑ์  

(งบประมาณ)
วัสดถุาวรจ านวน

รวม

รายละเอียดผลการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวรด้วยเงินงบประมาณ/ 
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน/เงินบ ารุงการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  2564 



1,990,500 269,140
15 เคร่ืองปั๊มน้้าบาดาล ขนาด 1.5 PH 220 V. 2 เคร่ือง 36,000 รายได้

ยี่หอ้ ยูโร รุ่น Jump

16 เคร่ิองปร้ินเตอร์พร้อมแทง้ค์ ยี่หอ้ BROTHER 1 เคร่ือง 18,500 บริจาค
รุ่น MFC-J3530DW

17 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU 1 เคร่ือง 28,000 รายได้
แบบติดผนงั ยี่หอ้ เซ็นทรัลแอร์

18 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU 1 เคร่ือง 28,000 รายได้
แบบติดผนงั ยี่หอ้ เซ็นทรัลแอร์

19 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU 2 เคร่ือง 56,000 รายได้
แบบติดผนงั ยี่หอ้ เซ็นทรัลแอร์

20 พดัลมโคจร ขนาด 14 นิ้ว 4 ตัว 7,800 รายได้

1,990,500 443,440

ยกมา

รวมทั้งสิ้น

จ านวน หมายเหตุล าดบัที่ รายการ ครุภณัฑ์ (รายได้)
ครุภณัฑ์  

(งบประมาณ)
วัสดถุาวร



  

ยอดจัดสรร จ่ายจริง
(บาท) (บาท)

1 ค่าจา้งเหมาบริการ 250,000 86,300 รายได้สถานศึกษา
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 - รายได้สถานศึกษา
3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 250,000 204,600 รายได้สถานศึกษา
4 ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง 150,000 - รายได้สถานศึกษา
5 วัสดุส านักงาน 300,000 275,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน

100,000 รายได้สถานศึกษา
6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 195,160 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน

50000 19,800 รายได้สถานศึกษา
7 วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อล่ืน 300,000 201,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน

100,000 13,535 รายได้สถานศึกษา
8 เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ 30,000 30,000 รายได้สถานศึกษา
9 วัสดุงานบ้านงานครัว 150,000 150,008 รายได้สถานศึกษา
10 วัสดุกอ่สร้าง/พัฒนาสถานศึกษา 500,000 497,500 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน

200,000 13,000 รายได้สถานศึกษา
11 ค่าวัสดุหนังสือวารสารและต ารา 30,000 12,172 รายได้สถานศึกษา
12 ค่าบริการห้องอินเตอร์เน็ต 50,000 - เงินอุดหนุนอื่น ๆ
13 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 134,105 รายได้สถานศึกษา
14 ส ารองจา่ย 200,000 116,300 เงินอุดหนุนกจิกรรมฯ

200,000 87,455 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
1,100,000 618,329 รายได้ ป.ตรี

500,000 366,054 รายได้สถานศึกษา
15 วัสดุฝึกสาขาวิชาเคร่ืองกล  (ช่างยนต์) 153,000 153,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน

84,000 84,000 ด าเนินงาน  ปวส.
87,000 31,000 รายได้ ป.ตรี

16 วสัดุฝึกสาขาวชิาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง (ช่างกล) 95,000 95,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
63,000 63,000 ด าเนินงาน  ปวส.
51,000 10,500 รายได้ ป.ตรี

17 าวัสดุฝึกสาขาวิชาโลหะการ 40,000 41,500 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
40,000 38,498 ด าเนินงาน ปวส.
50,000 - เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
50,000 - ด าเนินงาน ปวส.

5,623,000 3,536,816

ล าดับ รายการ หมายเหตุ

สรุปค่าใช้จ่ายตามงาน/สาขาวิชา  ประจ าปีงบประมาณ    2564 



  

ยอดจัดสรร จ่ายจริง
(บาท) (บาท)

ยอดยกมา 5,623,000 3,536,816
19 วัสดุฝึกสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 87,000 87,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน

73,000 73,000 ด าเนินงาน ปวส.
153,000 64,500 รายได้ ป.ตรี

20 วัสดุฝึกสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 44,000 44,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
21,000 21,000 ด าเนินงาน ปวส.
78,000 24,000 รายได้ ป.ตรี

21 วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างกอ่สร้าง 19,000 19,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
25,000 25,000 ด าเนินงาน ปวส.

117,000 69,000 รายได้ ป.ตรี
22 วัสดุฝึกสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 14,000 14,000 ด าเนินงาน ปวส.

14,000 14,000 ด าเนินงาน ปวส.
30,000 39,000 รายได้ ป.ตรี

23 วัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 15,000 15,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
17,000 17,000 ด าเนินงาน ปวส.
87,000 40,500 รายได้ ป.ตรี

24 วัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 23,000 22,962 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
25,000 25,000 ด าเนินงาน ปวส.

25 วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 40,000 40,005 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
20,000 20,000 ด าเนินงาน ปวส.

26 วัสดุฝึกสามัญ-สัมพันธ์ 30,000 30,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
40,000 40,000 ด าเนินงาน ปวส.

27 วัสดุฝึกสาขาวิชาโยธา 27,000 27,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
14,000 14,000 ด าเนินงาน ปวส.

28 วัสดุฝึกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 19,000 19,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
18,000 18,000 ด าเนินงาน ปวส.

29 วัสดุฝึกสาขาวิชาโลจสิติกส์ 16,000 16,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
27,000 27,000 ด าเนินงาน ปวส.

30 วัสดุฝึกสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ 16,000 16,000 เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน
13,000 13,000 ด าเนินงาน ปวส.

รวมทั้งสิ้น 6,745,000 4,430,783

ล าดับ รายการ หมายเหตุ

สรุปค่าใช้จ่ายตามงาน/สาขาวิชา  ประจ าปีงบประมาณ    2564 



  

 

 

ชื่องาน/โครงการ 
การด าเนินงาน งบประมาณ การด าเนินการโครงการ / 

ปัญหาและอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงาน ก าหนดไว้ จ่ายจริง 

แผนงานพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา 
1.  งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
 1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
 
 
 
 
 

 
 
-  การจัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานตลอดปี
อย่างน้อย 3 ครั้ง    (ภาคเรียนท่ี 1,2 และภาคฤดูร้อน 
นักเรียนนักศึกษาได้รับการปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน มี
ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในการฝึกงานใน
สถานประกอบการ 
 

 
 
-  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ

ฝึกงาน ตลอดจนมีวินัย ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบได้อย่างเหมาะสม 

-  นักศึกษา สามารถประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มีความรับผิดชอบ ตรง
ต่อเวลามีคุณธรรม จริยธรรม สามารถท างานใน
สถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

รายไดฯ้ 
5,000 

 
 
 
 
 

 
 

รายไดฯ้ 
7,500 

 
 

 
 

การด าเนินงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
- ประชุมวางแผนรับผิดชอบ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 
1.2 โครงการเทียบโอนประสบการณ์และ 
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) 
 

-  เพื่อทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ) ให้กับนักศึกษาแผนก
วิชาต่างๆ  

-  นักเรียน นักศึกษาท้ังระดับ ปวช.3 
   และ ปวส. 2 ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

จ านวน 100% 
-  มีเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
   ส าหรับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาต่างๆ ทุกแผนก 

- รายไดฯ้ 
3,000 

รายไดฯ้ 
- 

-  ไม่มี  - 

1.3  โครงการนิเทศการสอน 
 

-  ครูผู้สอนเข้ารับการนิเทศการสอน 
   จ านวน 135 คน 
-  ครูผู้สอนสามารถน าวิธีการสอน 
    รูปแบบต่างๆไปใช้พัฒนาการเรียน 
    การสอนให้มีคุณภาพ 

- รายไดฯ้ 
3,000 

 

รายไดฯ้ 
- 

-  ไม่มี  - 



  

 

 

ชื่องาน/โครงการ 
การด าเนินงาน งบประมาณ การด าเนินการโครงการ / 

ปัญหาและอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงาน ก าหนดไว้ จ่ายจริง 

1.4  โครงการประชุมสัมมนาสถานประกอบการ -  สถานประกอบการเข้าร่วม 
ประชุมสัมมนา จ านวน 20 แห่ง  
- สถานประกอบการเข้าใจในหลักการ 
จัดการอาชีวศึกษาระบบปกติและ 
ระบบทวิภาคี 
 
 

- รายไดฯ้ 
5,000 

 
 
 
 
 

รายไดฯ้ 
- 

-  ไม่มี  - 

 1.5  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ   
 

-เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสม
และสอดคล้องกับเป้าหมายของวิทยาลัย  
ท้องถิ่น  และสนองนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
-เพื่อให้สถานศึกษาได้จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ี
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถ และความสนใจ 

- รายไดฯ้ 
5,000 

 

รายไดฯ้ 
- 

-  ไม่มี  - 

1.6 โครงการประชุมสัมมนาและน าเสนอผลการ
ฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา 

-นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาได้รับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากการฝึกงาน 

 -สถานประกอบการที่มาลงนามความร่วมมือ 
จ านวน 10 แห่ง 

 

- รายไดฯ้ 
3,000 

 

รายไดฯ้ 
- 

-  ไม่มี  - 



  

 

ชื่องาน/โครงการ 
การด าเนินงาน งบประมาณ การด าเนินการโครงการ / 

ปัญหาและอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงาน ก าหนดไว้ จ่ายจริง 

1.7 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. ระดับ
ภาค และ ระดับชาติ   

-นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม   
จ านวน  200  คน  
-นักเรียนนักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้
ทางวิชาชีพวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ตลอดจน การพัฒนาตนเองมา
ปฏิบัติให้เกิดผลงานและได้พัฒนาตนเองใน
ด้านการท างานและการท างาน ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

- นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น  
-  นักเรียนนักศึกษาสามารถทดสอบ
ความสามารถทางวิชาชีพ  
-   นักเรียนนักศึกษารู้จักการท างานร่วมกัน 
 

กิจกรรมฯ 
450,000 

 

กิจกรรมฯ 
466,644 

การด าเนินงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมวางแผนรับผิดชอบ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 

1.8  โครงการภาษาอังกฤษสู่อาเซียน - นักเรียน นักศึกษา และคณะครูอาจารย์  
สังกัดส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
หนองคาย  จ านวนท้ังหมด 80 คน มี
ความรู้ ทักษะ ความมั่นใจ และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
และในการท างานได้ พร้อมเข้าสู่สังคม
อาเซียนได้อย่างมั่นใจ 

- รายไดฯ้ 
20,000 

 

รายไดฯ้ 
- 
 

-  ไม่มี  - 

1.9  โครงการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 

มีศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 
1 ศูนย์ ในพื้นท่ี 15 ไร่ 
 
 
 
 

- รายได้ฯ 
20,000 

 
 
 

 

อุดหนุนฯ 
- 
 
 

 

-  ไม่มี  - 



  

 

 

 

ชื่องาน/โครงการ 
การด าเนินงาน งบประมาณ การด าเนินการโครงการ / 

ปัญหาและอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงาน ก าหนดไว้ จ่ายจริง 

1.10  ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ - ครู นักเรียน นักศึกษา  และผู้สนใจเข้า
ร่วมโครงการ  จ านวน  50  คน  
นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ ทักษะ ในการ 
เป็นผู้ประกอบการ  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้ 

- รายไดฯ้ 
30,000 

 

รายไดฯ้ 
- 
 

-  ไม่มี  - 

1.11  โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/
โครงการของนักเรียนนักศึกษา 

-  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดท านวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์                                  -  
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีเวทีแสดงความ
สามรถและผลงานนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 
 
 

-  ได้ตัวแทนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เข้าร่วมประกวดในระดับภาค 
-  สามารถน านวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไป       
ต่อยอดให้เกิดรายได้กับตนเอง 
 

รายได้ฯ 
50,000 

 

รายได้ฯ 
60,000 

 

-  ไม่มี  - 

1.12  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้าเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

-  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการ    
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ   

- รายได้ฯ 
3,000 

 
 
 
 
 

รายได้ฯ 
- 

-  ไม่มี  - 



  

 

 

 

ชื่องาน/โครงการ 
การด าเนินงาน งบประมาณ การด าเนินการโครงการ / 

ปัญหาและอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงาน ก าหนดไว้ จ่ายจริง 

1.13  โครงการติวข้อสอบการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
 

-  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา 
เกิดความตระหนักถึงการสอบ V-NET  
-  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 

- รายได้ฯ 
3,000 

 
 

 
 

รายได้ฯ 
- 

 
 
 

-  ไม่มี  - 

1.14  โครงการความร่วมมือพัฒนาสถานศึกษาโดย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

-  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษารัก 
ท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน 
มีความคิด สร้างสรรค์  รู้จักการแก้ปัญหาบน
หลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- รายได้ฯ 
10,000 

 
 

 
 

รายได้ฯ 
- 

 
 
 

-  ไม่มี  - 

1.15  โครงการการประเมินและรับรองหลักสูตร 
สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
 

-  เพื่อเป็นการเตรียมหลักสูตรสาขาวิชา
เทคนิคสถาปัตยกรรมในการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการของสภาสถาปนิก  
- เพื่อให้หลักสูตรได้รับการรับรองจาก
องค์กรวิชาชีพสถาปัตยกรรม  
- เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามท่ีสภา

สถาปนิกรับรอง 

- รายได้ฯ 
100,000 

 

รายได้ฯ 
- 

-  ไม่มี  - 



  

 

ชื่องาน/โครงการ 
การด าเนินงาน งบประมาณ การด าเนินการโครงการ / 

ปัญหาและอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงาน ก าหนดไว้ จ่ายจริง 

1.16  โครงการเขียน/พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

-  เพื่อให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้และเข้าใจและ
สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 
 

- รายไดฯ้ 
5,000 

 

รายไดฯ้ 
- 

-  ไม่มี  - 

2. งานพัฒนาอาคารสถานท่ี 
2.1  โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของบุคลากร 
 

 
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรในสถานศึกษาให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน 
-  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาส
ทัศนศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาเชิงวิชาการ  
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาท้ังทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  จ านวน  177  คน 
-  สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
รายไดฯ้ 
400,000 

 
 
 
 
 

 
รายไดฯ้ 
325,866 

 
 
 
 

 
การด าเนินงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมวางแผนรับผิดชอบ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 
     2.2  โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ 

-  เพื่อสง่เสริมสนับสนุนในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาปรับใช้ใน
การด ารงชีวิตรู้จักพอประมาณ มีเหตุผลและ
สามารถปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมท้ังภายในและ
ภายนอกไดเ้พื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ
ครูพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
และความมัน่คงในการด าเนินชีวิต 

- รายได้ฯ 
5,000 

 

รายได้ฯ 
- 

-  ไม่มี  - 



  

 

ชื่องาน/โครงการ 
การด าเนินงาน งบประมาณ การด าเนินการโครงการ / 

ปัญหาและอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงาน ก าหนดไว้ จ่ายจริง 

3. งานพัฒนาอาคารสถานที่ 
    3.1  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ วท.1 

 
- มีระบบเครือข่าย MOE NET 

(กระทรวงศึกษาธิการ)  
และสัญญาณไฟเบอร์  ออฟติกส์  
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ท่ีใช้บริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาและจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
-ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการให้บริการนักเรียน นักศึกษา 

 

 
กิจกรรมฯ 
100,000 

 
 

 
 

 
กิจกรรมฯ 
48,755 

 
 
 

 
การด าเนินงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมวางแผนรับผิดชอบ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 
    3.2.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนรู้  วท.2 
 

-  มีระบบเครือข่าย MOE NET 
(กระทรวงศึกษาธิการ) และสัญญาณไฟ
เบอร์ออฟติกส์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ท่ีใช้บริหารจัดการภายในสถานศึกษาและ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการให้บริการนักเรียน นักศึกษา 

 

กิจกรรมฯ 
100,000 

 

กิจกรรมฯ 
50,750 

การด าเนินงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมวางแผนรับผิดชอบ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 
4. งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  
4.1  งานบริหารงานทั่วไป 
       4.1.1 ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ของ
สถานศึกษา 
 

 
 
- ป้ายประชาสัมพันธ์   25  ป้าย  
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์  400  ชุด 
กลุ่มบุคคลภายใน และภายนอก ได้รับทราบ
ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
ต่อเนื่องและถูกต้อง  
 

 
 
-ครู บุคลากร นักศึกษา ได้ภาพถ่ายแสดงผล
การปฎิบัติกิจกรรมและงานประชาสัมพันธ์ 
-ได้ภาพถ่ายแสดงผลการปฎิบัติกิจกรรมและ
ได้วัสดุส านักงานทุกโครงการ 
 

 
 

รายไดฯ้ 
100,000 

 

 
 

รายไดฯ้ 
81,461 

 
 
การด าเนินงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมวางแผนรับผิดชอบ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 



  

 

ชื่องาน/โครงการ 
การด าเนินงาน งบประมาณ การด าเนินการโครงการ / 

ปัญหาและอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงาน ก าหนดไว้ จ่ายจริง 

4.2  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
4.2.1  โครงการกิจกรรมด้านวิชาการ   
        (Open House) 

 

 
- เผยแพร่กิจกรรมการเรียน การสอนไปสู่
ชุมชน 
- นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดท า 

นวัตกรรม โครงงานและโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์จ านวนอย่างน้อย 50 ชิ้น 

- นวัตกรรม โครงการสิ่งประดิษฐ์น าไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 
- 

 
กิจกรรมฯ 
100,000 

 
 
 
 
 

 
กิจกรรมฯ 

- 
 
 
 
 

 
-  ไม่มี  - 

     4.2.2  โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา -  นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูล
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
- นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้ปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
และ  ตามระเบียบของวิทยาลัยฯ  
 

- นักเรียน นักศึกษาใหม่ท่ีมีต่อคู่มือนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา   2564  
จ านวน 1,620 เล่ม 

รายได้ฯ 
100,000 

 

รายได้ฯ 
130,000 

การด าเนินงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมวางแผนรับผิดชอบ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 
4.2.3  โครงการจัดท าบัตรนักเรียน  

นักศึกษา ส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2564 

- นักเรียนระดับชั้น ปวช.1  และ 
นักศึกษาระดับชั้น   ปวส.1  ประจ าปี
การศึกษา 2563 มีบัตรประจ าตัวนักเรียน
นักศึกษา จ านวน 1,480  คน 

- 
 
 
 
 

 

รายได้ฯ 
110,000   

รายได้ฯ 
- 

-  ไม่มี  - 

 
 

     



  

 

 

 

ชื่องาน/โครงการ 
การด าเนินงาน งบประมาณ การด าเนินการโครงการ / 

ปัญหาและอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงาน ก าหนดไว้ จ่ายจริง 

       4.2.4  โครงการแข่งขันกีฬาระดับ อศจ. 
ระดับภาค และระดับชาติ 
 

- มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ และมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา 
-  ได้ตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันใน
ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 

- กิจกรรมฯ 
450,000 

กิจกรรมฯ 
- 

-  ไม่มี  - 

        4.2.5  โครงการกิจกรรมชมรม อ.ว.ท. 
 

นักเรียนนักศึกษา จ านวน 2,938 คนเข้า
ร่วมกิจกรรม 38 กิจกรรม 
-นักเรียนนักศึกษาทุกคน ได้ใช้ความรู้

ความสามารถที่มีอยู่พัฒนาให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

 

-  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความ
เข้มแข็ง สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุก
กลุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นักเรียนนักศึกษา จ านวน 2,938 คนเข้าร่วม
กิจกรรม 38 กิจกรรม 
-นักเรียนนักศึกษาทุกคน ได้ใช้ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่พัฒนาให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและส่วนรวม 

กิจกรรมฯ 
300,000 

 

กิจกรรมฯ 
294,677 

การด าเนินงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมวางแผนรับผิดชอบ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 

        4.2.6  โครงการกิจกรรมชมรม ป.ตรี 
 

เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้าน
วิชาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา 
 

-  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้าน
การเรียนสายอาชีพ 

 

เงินรายได้ฯ 
50,000 

 

เงินรายได้ฯ 
15,900 

 

การด าเนินงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมวางแผนรับผิดชอบ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 



  

 

ชื่องาน/โครงการ 
การด าเนินงาน งบประมาณ การด าเนินการโครงการ / 

ปัญหาและอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงาน ก าหนดไว้ จ่ายจริง 

    4.2.7  โครงการค่าย/อาชีวะ จิตอาสา -  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้
ความสามารถ เป็นผู้มีความเสียสละ สร้าง
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม 
 
 

- 
 

รายได้ฯ 
10,000 

 

รายได้ฯ 
- 

-  ไม่มี  - 

     4.2.8   โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
(Fixit Center) 

-  จัดตั้ง ศูนย์ Fix It ในโรงเรียนให้
ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้
วิธีการใช้การดูแลรักษา และ พัฒนาทักษะ
ช่างชุมชน ให้สามารถ ซ่อมบ ารุงเครื่องมือ 
อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน เพื่อลด รายจ่ายโดยการยดึอายุ
การใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การ
ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน 

- 
 

รายได้ฯ 
100,000 

รายได้ฯ 
- 

-  ไม่มี  - 

4.3  งานแนะแนว 
      4.3.1 โครงการแนะแนวสัญจร 
 

 
-แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสังกัดส านัก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่าง
น้อย 70 % 
 

 
-  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้าน
การเรียนสายอาชีพ 
 

 
เงินรายได้ฯ 

50,000 
 

 
เงินรายได้ฯ 

50,000 

 
การด าเนินงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
- ประชุมวางแผนรับผิดชอบ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 



  

 

ชื่องาน/โครงการ 

การด าเนินงาน งบประมาณ การด าเนินการโครงการ / 
ปัญหาและอุปสรรค 

เป้าหมาย ผลงาน 
ก าหนดไว้ 

 
จ่ายจริง 

      4.3.2 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

-  ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาได้ร้อยละ 
   80  ของผู้ส าเร็จการศึกษา 1 ปี 
 
 
 
 
 

-  นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษารับทราบ 
   ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากวิทยาลัยอย่าง 
   กว้างขวางและต่อเน่ืองปีละ  2 ครั้ง 
 
 
 
 

เงินรายได้ฯ 
10,000 

 
 
 
 

 

เงินรายได้ฯ 
9,998 

 
 
 

 

การด าเนินงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมวางแผนรับผิดชอบ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 
      4.3.3  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

 
-นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3และ 
ปวส.2 จ านวน 947 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ 
-นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3และ ปวส.2 มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ
ปฏิบัติตนเมื่อจบการศึกษาและเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
 
 

นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3  และ 
ปวส.2 จ านวน 947 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ 
-นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2   มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ
ปฏิบัติตนเมื่อจบการศึกษาและเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
 

รายได้ฯ 
10,000 

 

รายได้ฯ 
10,000 

การด าเนินงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมวางแผนรับผิดชอบ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 

       4.3.4  โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

-  เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ส าเร็จ 
การศึกษา ในการก้าวสู่การศึกษาต่อ การ
ท างาน และการด าเนิน ชีวิตในสังคม  
- เพื่อเติมเต็ม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันท่ี
เข้มแข็งแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับการ
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
- เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเกิดความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จ  

- 
 

รายได้ฯ 
10,000 

รายได้ฯ 
- 

- ไม่มี  - 



  

 

ชื่องาน/โครงการ 
การด าเนินงาน งบประมาณ การด าเนินการโครงการ / 

ปัญหาและอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงาน ก าหนดไว้ จ่ายจริง 

แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ 
5.  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเอดส์ 
    5.1  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 

    นักเรียน นักศึกษา 

 
 
-  นักเรียน นักศึกษาจ านวน 2,938 คน    
   ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- นักเรียน นักศึกษา จ านวน 2,395  คน  
   ผ่านการตรวจสุขภาพมีร่างกายท่ี   
   แข็งแรง สมบูรณ์ 

 
 

- 

 
 

รายได้ฯ 
300,000 

 

 
 

รายได้ฯ 
- 

 
 

- ไม่มี  - 

    5.2  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดและเอดส์ 

 

-  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และเกิด
ความเข้าใจปัญหาของยาเสพติด จ านวน 
2,938  คน 
-  นักเรียน นักศึกษา สามารถป้องกัน
และห่างไกลยาเสพติดและเอดส์ 

 

-   นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
มีทักษะชีวิตท่ีดีและสามารถเผยแพร่ความรู้
แก่บุคคลอื่นได้ตลอดจนสามารถใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์     อันน าไปสู่การป้องกัน
และห่างไกลยาเสพติดและเอดส์ 

 

รายได้ฯ 
10,000 

 

รายได้ฯ 
5,000 

 

การด าเนินงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมวางแผนรับผิดชอบ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 
6. งานวิจัยการศึกษา 
    6.1  โครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
- วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   
  มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา     
  จ านวน  15  เรื่อง 

 
- ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา   
จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด 

 
รายได้ฯ 
20,000 

 

 
รายได้ฯ 

- 

 
การด าเนินงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมวางแผนรับผิดชอบ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 



  

 

 
 
 

ชื่องาน/โครงการ 

การด าเนินงาน งบประมาณ การด าเนินการโครงการ / 
ปัญหาและอุปสรรค 

เป้าหมาย ผลงาน 
ก าหนดไว้ 

 

จ่ายจริง 

     6.2  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- นักเรียนนักศึกษามีเวทีท่ีใช้แสดงผลงาน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
- นักเรียนนักศึกษาและบุคคลผู้สนใจมี
แหล่งการเรียนรู้นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ท่ีมีประโยชน์ 
 

- รายได้ฯ 
20,000 

 

รายได้ฯ 
- 

-  ไม่มี  - 

     6.3  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ -  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดท านวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์                                  -  
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีเวทีแสดงความ
สามรถและผลงานนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 
 

- ได้ตัวแทนผลงานนวัตกรรมและ
สิง่ประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค 
-  สามารถน านวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไป
ต่อยอดให้เกิดรายได้กับตนเอง 
 
 
 

รายได้ฯ 
15,000 

 

รายได้ฯ 
9,000 

การด าเนินงาน 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมวางแผนรับผิดชอบ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 
      6.4 โครงการติดตามประเมินผล - วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   

  ติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ 
ในแผนปฏิบัตกิาร 

- 
 
 
 
 
 
 

 

รายได้ฯ 
5,000 

รายได้ฯ 
- 

- ไม่มี  - 

      
      



ที่ ชื่อ - สกุล เรือ่งที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จัด ชม.

1 นายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร ศึกษาดูงานการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่านและ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 32
ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคหนองคาย 5-8 พฤศจกิายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จงัหวัดน่าน
เขา้ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมจดัการทดสอบ 647/2563 ณ ห้องประชุมกิง่ทอง ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการ 8
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษ (V-NET) ป6ี3 1-ธ.ค.-63 โรงเรียนเอเซีย กทม. การอาชีวศึกษา 
เขา้ร่วมประชมุแนวทางการจดัท าขอ้สอบการวัดสมิทธิภาพทาง 661/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารส านักงานฉ.1 16
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 3-4 ธันวาคม 2563 อาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย
เขา้ร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร 676/2563 ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ พัทยา บริษทั เอส เอน็ ซี พร้อมเมอร์ 16
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC - HDC) และนิเทศ 13-14 ธันวาคม 2563 จงัหวัดชลบุรี จ ากดั (มหาชน) 
นักศึกษา
เขา้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ 693/2563 ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชาย กองก ากบัการต ารวจตระเวน 32
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จ 19-22 ธันวาคม 2563 แดนบ้านเลตองคุ อ าเภออุ้มผาง ชายแดน ที่ 34
พระราชด าเนินปฏิบัติพระราชกรณียกจิในพื้นที่ในโครงการ จงัหวัดตาก
พระราชด าริในโรงเรียน
เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏบิติังาน การรายงาน 702/2563 ณ โรงแรมโฆษะ จงัหวัดขอนแกน่ ส านักงานคณะกรรมการการ 8
ผลและติดตามประเมิญผลการปฏิบัติกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ 18-ธ.ค.-63 อาชีวศึกษา 
ชุมชน Fix it center ปีงบประมาณ 2564
เขา้ร่วมประชมุเพื่อสรรหาประธานกรรมการการอาชวีศึกษา 703/2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพ ส านักงานอาชีวศึกษาภาค 8
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 17-ธ.ค.-63 ขอนแกน่ ตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ภายในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย

เขา้ร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร 676/2563 ณ โรงแรมรอยลั คลิป พัทยา บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ 16
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC-HDC) และนักศึกษา 13-14 ธันวาคม 2563 จงัหวัดชลบุรี เมอร์ จ ากดั

รายงานสรุปการไปราชการ-อบรม  ประจ าปีงบประมาณ 2564
ผู้บริหาร

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย



ที่ ชื่อ - สกุล เรือ่งที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จัด ชม.

นายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขบัเคล่ือนนโยบายการปรับบท 56/2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล ส านักนโยบายและแผนการ 8

ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคหนองคาย บาทและภารกิจการจัดการเรียนการสอนของวทิยาลัยสารพัดช่าง 4-ก.พ.-64 ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและ อาชีวศึกษา สอศ.

และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ีปะจ าปีการศึกษา2564 บุคลากรอาชีวศึกษา กทม.
เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าเคร่ืองมือการประเมินผล 83/2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 16
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4-5 มีนาคม 2564 ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและ และบุคลากรอาชีวศึกษา
เขา้รับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวง 5-12 มีนาคม 2564 ณ ส านักพัฒนาครูคณาจารยแ์ละ ส านกัติดตามและประเมนิผล 64
ศึกษาธิการ(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 บุคลากรทางการศึกษาและ อาชีวศึกษา  สอศ.

โรงแรมศุภมิตร กาญจนบุรี
1)เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนกับริหารระดับสูง กระทรวงศึก 128/2564 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ สอศ. 24
ษาธิการ (นสบ.ศธ.) รุ่นที่ 11(การพัฒนาช่วงที่ 2) 18-20 มีนาคม 2564 และบุคลากรทางการศึกษา
2)เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมการประเมินภาคความเหมาะสม ณ สอศ. กทม. สนง อาชีวศึกษาภาคตะวัน
กบัต าแหน่งและวิชาชีพ(ภาค ก)ต าแหน่งครูผู้ช่วย ออกเฉยีงเหนือ  วทน.เลย
3)เขา้ร่วมประชุมวิชาการ อวท. การแขง่ขนัทักษะวิชาชีพ ณ อศจ. บุรีรัมย์
และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
คร้ังที่ 30 ประจ าปี 2563
เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษา 143/2564 ณ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์
ธิการ (นสบ.ศธ) รุ่นที่ 11 การพัฒนาช่วงที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 25-27 มีนาคม 2564 และบุคลากรทางการศึกษา 
สัปดาห์ที่ 3 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้น า 28-มี.ค.-64 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
ชั้นสูง ถงึ 2 เม.ย.2564
เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกนกัศึกษาระดับประกาศนยีบตัร 232/2564 ณ ห้องประชุมผู้อ านวยการวิทยา ส านักงานอาชีวศึกษาภาค 8
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นที่ 1 เพื่อเขา้รับทุนการศึกษาโครงการ 4-มิ.ย.-64 ลัยเทคนิคเลย ตะวันออกเฉยีงเหนือ  
อาชีวฝีมือชน คนสร้างชาติ
ประสานการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ 409/2564 สนง อาชีวศึกษาภาคตะวันออก อศจ.เลย 16
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 6-7 ส.ค. 2564 เฉยีงเหนือ  จ.เลย



ที่ ชื่อ - สกุล เรือ่งที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จัด ชม.

นายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร ส่งเอกสารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นการขออนุญาตใช้แบบ 444/2564 สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 16
ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคหนองคาย อาคารโรงอาหารและหอประชุม 9-10 ก.ย. 2564

เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนผู้ 526/2564 วิทยาลัยเทคนิคเลย อศจ.เลย 16
บริหารสถานศึกษา 23-24 ก.ย. 2564

2 นายชาญชัย  ดาศรี เข้าร่วมประชุมและร่วมงาน "การขับเคล่ือนนโยบาย 550/2563 ณ หอ้งประชุมปทมุมาศ ส านกัพฒันาสมรรถนะครูและ 16

รองผู้อ านวยการฯ อาชีวศึกษายกก าลังสอง" เพื่อรับนโยบายการขับเคล่ือน 6-7 ตุลาคม 2563 อาคาร เฉลิมพระเกยีรติ ในโอกาส บคุลากรอาชีวศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร สถานศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 ฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน  2558

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทมุธาน ี

เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดท า 606/2563 ณ หอ้งประชมุวทิยาลัยการอาชวีศึกษา ส านกังานคณะกรรมการ 16

ค าของบประมาณงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง) 4-5 พฤศจิกายน 2563 ปทมุธาน ี จังหวัดปทมุธานี การอาชีวศึกษา

ประจ าปงีบประมาณ 2565
ศึกษาดูงานการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่านและ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 32

5-8 พฤศจกิายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
จงัหวัดน่าน

เป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของ 615/2563 ณ ห้องประชุมปทุมมาศ ส านักงานคณะกรรมการ 16
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพือ่บรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการครู 23-24 พฤศจกิายน 2563อาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ การอาชีวศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จงัหวัดนนทบุรี
เขา้ร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร 676/2563 ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ พัทยา บริษทั เอส เอน็ ซี พร้อมเมอร์ 16
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC - HDC) และนิเทศ 13-14 ธันวาคม 2563 จงัหวัดชลบุรี จ ากดั (มหาชน) 
นักศึกษา
เขา้ร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร 676/2563 ณ โรงแรมรอยลั คลิป พัทยา บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ 16
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC-HDC) และนักศึกษา 13-14 ธันวาคม 2563 จงัหวัดชลบุรี เมอร์ จ ากดั



ที่ ชื่อ - สกุล เรือ่งที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จัด ชม.

2 นายสมรักษ ์  พระสลัก เข้าร่วมประชุมและร่วมงาน "การขับเคล่ือนนโยบาย 550/2563 ณ หอ้งประชุมปทมุมาศ ส านกัพฒันาสมรรถนะครูและ 16

รองผู้อ านวยการฯ อาชีวศึกษายกก าลังสอง" เพื่อรับนโยบายการขับเคล่ือน 6-7 ตุลาคม 2563 อาคาร เฉลิมพระเกยีรติ ในโอกาส บคุลากรอาชีวศึกษา

ฝ่ายกจิการนกัเรียน นกัศึกษา สถานศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 ฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทมุธาน ี

เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังาน 582/2563 ณ โรงแรม เจ.พ.ีเอม็เมอวัลดิ ส านกังานคณะกรรมการ 8

คณะกรรมการอาชีวศึกษา  เพื่อขับเคล่ือนอาชีวศึกษา 25-ต.ค.-63 จังหวัดยโสธร การอาชีวศึกษา

ประจ าปงีบประมาณ 2564

ไปรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพือ่บรรจุแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 600/2563 ณ ห้องอนิทนิน ส านักงานคณะกรรมการ ส านกังานคณะกรรมการ 8

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 28-ต.ค.-63 การอาชีวศึกศส กรุงเทพมหานคร การอาชีวศึกษา

3 น.ส.สุขภริมย์  กณุรักษ์ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดท า 606/2563 ณ หอ้งประชมุวทิยาลัยการอาชวีศึกษา ส านกังานคณะกรรมการ 16

รองผู้อ านวยการฯ ค าของบประมาณงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง) 4-5 พฤศจิกายน 2563 ปทมุธาน ี จังหวัดปทมุธานี การอาชีวศึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื ประจ าปงีบประมาณ 2565
ศึกษาดูงานการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่านและ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 32

5-8 พฤศจกิายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
จงัหวัดน่าน

เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีว 652/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคิเลย วิทยาลัยเทคนคิเลย 16

ศึกษาจังหวัดและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4-5 ธ.ค. 2563

เขา้ร่วมประชมุเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET ปกีารศึกษา 2563 708/2563 ณ ห้องประชุม 3501 อาคารพญาไทย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง 8

ด้วยระบบดิจิทลั (Digital Testing) 23-ธ.ค.-63 พลาซ่า ชัน้ 35 แขวงทุ่งพญาไท เขต ชาติ 

ราชธาน ีกทม.

เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการด าเนินงานจัดงานประชุม 94/2564 ณ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ 8

วชิาการองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขัน 4-ม.ีค.-64

ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คร้ังที่ 30 ประจ าป ี2563

เขา้ร่วมประชมุทางวิชาการองค์การวิชาชพี การแขง่ขนัทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564



ที่ ชื่อ - สกุล เรือ่งที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จัด ชม.

4 นายพนม  แสงแกว้ เขา้ร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร 676/2563 ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ พัทยา บริษทั เอส เอน็ ซี พร้อมเมอร์ 16

รองผู้อ านวยการฯ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC - HDC) และนิเทศ 13-14 ธันวาคม 2563 จงัหวัดชลบุรี จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายพฒันากจิการนักเรียน นักศึกษา นักศึกษา

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงาน 705/2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จงัหวดัอดุรธานี ส านกังานปอ้งกนัควบคุมโรคที ่8 

โรงเรียนปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ ตามแนวทาง 17-ธ.ค.-63 จงัหวัดอุดรธานี

7 มาตรการ
เขา้ร่วมประชมุชี้แจงแนวทางการด าเนินงานองค์การนักวิชาชพี 710/2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 8
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 22-ธ.ค.-63 บุรีรัมย์
เขา้ร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร 676/2563 ณ โรงแรมรอยลั คลิป พัทยา บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ 16
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC-HDC) และนักศึกษา 13-14 ธันวาคม 2563 จงัหวัดชลบุรี เมอร์ จ ากดั

เปน็วิทยากรใหค้วามรู้แกน่กัเรียนระดับชั้นประกาศนยีบตัรวิชาชพี 65/2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโรโลยรัีงสิโยภาส วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส 8

ปวช. ชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อโครงการอบรม Future will beinnovator 5-ก.พ.-64 จังหวัดอดุรธานี

2021 อนาคตคือนวตักรรมเพือ่เป็นแนวทางในการสร้างนวตักรรม

ส่ิงประดิษฐ์และอนสิุทธิบตัร

เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจหลักฐานการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี 116/2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา อาคาร 1 ชั้น 4 ส านกังาน อศจ. ภาคตะวันออก 8

และทกัษะพื้นฐานในระดับภาค คร้ังที่ 30 ประจ าป ี2563 17-ม.ีค.-64 วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ เฉียงเหนอื

น านักศึกษาเขา้ร่วมประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น 120/2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอดุรธานี วิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย 8

โครงการภายใต้การนิเทศอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 12-ม.ีค.-64

2563 ระดับกลุ่มจังหวัด สถานศึกษาขนาดใหญ่ กลุ่ม 3

เขา้ร่วมประชมุทางวิชาการองค์การวิชาชพี การแขง่ขนัทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

5 นางสุรีรัตน ์ จันธัมมา เข้ารับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือน 298/2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเซกา  จ.บึงการฬ วิทยาลัยเทคนคิเซกา 8

รองผู้อ านวยการฯ เปน็วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ 24-ม.ิย.-64

ฝ่ายวิชาการ ส่งเอกสารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นการขออนุญาตใช้แบบ 444/2564 สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 16
อาคารโรงอาหารและหอประชุม 9-10 ก.ย. 2564



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.
1 นายกติติศักด์ิ  ค าสุข เข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วมมอืการพฒันาบคุลากร 676/2563 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ พทัยา บริษัท เอส เอ็น ซี พร้อมเมอร์ 16

ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (EEC - HDC) และนเิทศ 13-14 ธันวาคม 2563 จังหวัดชลบรีุ จ ากดั (มหาชน) 
นกัศึกษา
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
เข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วมมอืการพฒันาบคุลากร 676/2563 ณ โรงแรมรอยัล คลิป พทัยา บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ 16
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก(EEC-HDC) และนกัศึกษา 13-14 ธันวาคม 2563 จังหวัดชลบรีุ เมอร์ จ ากดั

2 นายทรงศักด์ิ  ลือจันดา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 32
5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดนา่น

เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการด าเนนิงานจัดงานประชุม 94/2564 ณ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ 8
วิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแหง่ประเทศไทยการแข่งขัน 4-ม.ีค.-64
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คร้ังที่ 30 ประจ าป ี2563
เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมโครงการพฒันาบคุลากรในสังกดั สอศ. 490/2564 ณ ตึกส านกังานอาชีวศึกษาหนองคาย ฉ.1 24

18-20 ก.ย. 2564 ตึก อศจ. ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
เข้าร่วมอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ ป .ตรี 539/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 16
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏบิติัการ 27-28 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

3 นายมณเทียร  พลศรีลาภ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 32
5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา  จังหวัดนา่น

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.
4 นายกนสิุทธิ ์ โพธิน์า เข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วมมอืการพฒันาบคุลากร 676/2563 ณ โรงแรมรอยัล คลิป พทัยา บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ 16

ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก(EEC-HDC) และนกัศึกษา 13-14 ธันวาคม 2563 จังหวัดชลบรีุ เมอร์ จ ากดั
เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
ขอใหไ้ปรับทราบข้อกล่าวหา 309/2564 ณ หอ้งประชุม 2209 อาคาร 2 ชั้น 2 สนง.ปปช. นนทบรีุ 40

5-9 ก.ค. 64 สนง. ปปช. จ.นนทบรีุ
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

5 นายชิณกรศ์  ชมพกิลุ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบการสอนโดยการ 87/2564 วทน. เลย วิทยาลัยเทคนคิเลย 24
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมส าหรับครูผู้สอนประเภทช่างอุตสาหกรรมระดับ 3-5 มนีาคม 2564
กลาง รหสัหลักสูตร 625182001
เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

6 นายพฒันชัย  ปะกาเว เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

7 นายศราวุธ  ลือค าหาญ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

8 นายอนพุงษ ์ ลีพงษ์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

9 นายปฏภิาณ  ภพูนันา เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

10 นายจรัญ  ทวยจันทร์ เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.
11 นายรีระวัฒน์  เสาวภาคยไ์พบูลย์ เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
12 นายอิทธิชัย  อึ้งวัฒนศิริกุล เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
13 นายพษิน ุ นลิมติร เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
14 น.ส. กรรภริมย ์ กริอณุะ เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
15 นายเกษม  มณีสุข เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบคุลากรทางการลูกเสือ ชั้นความรู้ทั่วไป 603/2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอดุรธานี ส านกังานคณะกรรมการ 32

และการฝึกอบรมผู้ก ากบัลูกเสือวิสามญั ชั้นความรู้เบื้องต้น 19-22 พฤศจิกายน 2563 การอาชีวศึกษา
(R.B.T.C.)
เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

1 นายสมบติั  อาสนานิ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 32
5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดนา่น

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

2 นายมนต์ชัย  ราชกจิ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 32
5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา  จังหวัดนา่น

เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

3 นายสุวิจักขณ์  อศัวพฒันชิน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 32
5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จังหวัดนา่น

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมโครงการพฒันาบคุลากรในสังกดั สอศ. 490/2564 ณ ตึกส านกังานอาชีวศึกษาหนองคาย ฉ.1 24

18-20 ก.ย. 2564 ตึก อศจ. ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

4 นายทวีชัย  ธรรมศร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบิตัการ การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ และ 641/2563 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนคิสกลนคร 24
รีแมบ็กล่องหลักรถประหยัดน้ ามนัเชื้อเพลิง Honda Econo 2020 28-30  พ.ย.2563 เทคนคิสกลนคร
น านักศึกษาเขา้ร่วมแขง่ขนั ฮอนด้าประหยดัเชื้อเพลิง ระดับ ประเทศ 682/2563 ณ สนามช้างอนิเตอร์เนชั่นแนล ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 16
ปทีี่ 23  ประจ าป ี2563 15-16 ธันวาคม 2563 เซอร์กติ จังหวัดบรีุรัมย์
เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

5 นายทวีชัย  ธรรมศร เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

แผนกวิชาชา่งยนต์



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

6 นายชุณหกร  ค าจุมพล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบิตัการ การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ และ 641/2563 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนคิสกลนคร 24
รีแมบ็กล่องหลักรถประหยัดน้ ามนัเชื้อเพลิง Honda Econo 2020 28-30 พ.ย.2563 เทคนคิสกลนคร
น านักศึกษาเขา้ร่วมแขง่ขนั ฮอนด้าประหยดัเชื้อเพลิง ระดับ ประเทศ 682/2563 ณ สนามช้างอนิเตอร์เนชั่นแนล ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 16
ปทีี่ 23  ประจ าป ี2563 15-16 ธันวาคม 2563 เซอร์กติ จังหวัดบรีุรัมย์

7 นายวุฒิชัย  คัณทะสุวรรณ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบิตัการ การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ และ 641/2563 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนคิสกลนคร 24
รีแมบ็กล่องหลักรถประหยัดน้ ามนัเชื้อเพลิง Honda Econo 2020 28-30 พ.ย.2563 เทคนคิสกลนคร
น านักศึกษาเขา้ร่วมแขง่ขนั ฮอนด้าประหยดัเชื้อเพลิง ระดับ ประเทศ 682/2563 ณ สนามช้างอนิเตอร์เนชั่นแนล ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 16
ปทีี่ 23  ประจ าป ี2563 15-16 ธันวาคม 2563 เซอร์กติ จังหวัดบรีุรัมย์

8 นายมงคล  บญุกอง เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

9 นายวงษส์วัสด์ิ  จ าปาทอง เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

10 นายสุนนัท ์ วันธานี เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมโครงการพฒันาบคุลากรในสังกดั สอศ. 490/2564 ณ ตึกส านกังานอาชีวศึกษาหนองคาย ฉ.1 24

18-20 ก.ย. 2564 ตึก อศจ. ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

11 นายวิเชียร  อฐิถารัตน์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

12 นายสุดสาคร  พาติกบตุร เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.
13 นายสุรศักด์ิ  จิตประเสริฐ เข้าร่วมโครงการพฒันาบคุลากรในสังกดั สอศ. 489/2564 ณ ตึกส านกังานอาชีวศึกษาหนองคาย ฉ.1 24

10-12 ก.ย. 2564 ตึก อศจ. ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
14 ว่าที่เรือตรีอนสุรณ์ ตวงกระสินธุ์ เข้าร่วมโครงการพฒันาบคุลากรในสังกดั สอศ. 490/2564 ณ ตึกส านกังานอาชีวศึกษาหนองคาย ฉ.1 24

18-20 ก.ย. 2564 ตึก อศจ. ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
15 นายสุวิทย์  นนัทะบตุร เข้าร่วมโครงการพฒันาบคุลากรในสังกดั สอศ. 490/2564 ณ ตึกส านกังานอาชีวศึกษาหนองคาย ฉ.1 24

18-20 ก.ย. 2564 ตึก อศจ. ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
16 ว่าที่ ร.ต.สุธิมนต์ พฤติสาร เข้าร่วมโครงการพฒันาบคุลากรในสังกดั สอศ. 490/2564 ณ ตึกส านกังานอาชีวศึกษาหนองคาย ฉ.1 24

18-20 ก.ย. 2564 ตึก อศจ. ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
17 ว่าที่ ร.ท.ชินภทัร แกว้โกมนิทวงษ์ เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

เขา้ร่วมอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ ป.ตรี 539/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 16
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏบิติัการ 27-28 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

18 นายชัชพร์ี  เจริญ เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.
1 นายวิทยา  บตุรโยธี เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบควบคุมก ากับดูแลและเก็บข้อมูล 607/2563 ณ หอ้งฝึกอบรมอาคารศูนย์วิจัยและ สถาบนัการอาชีวศึกษา 16

งานอตุสาหกรรม(SCADA) ในระบบอตัโนมติัอตุสาหกรรม 4.0 3-4 พฤศจิกายน 2563 พฒันาการอาชีวศึกษาสถาบนัการ ภาคตะวันออก
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก จ.ระยอง

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

2 นายบญุชัย  ไชยอาจ เขา้ร่วมการฝึกอบรมเทคโนโลยด้ีานเคร่ืองปรับอากาศระบบ VRF และ 608/2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรม Eminent Exploring ส านกังานคณะกรรมการการ 48
เทคนคิการสอนด้วย VR Installations เพื่อยกระดับฝีมอืและ 16-21 พฤศจิกายน 2563 Center จังหวัดเชียงใหม่ อาชีวศึกษา 
พฒันาศักยภาพครูและบคุลากรในสาขาเคร่ืองปรับอากาศและ
เคร่ืองท าความเย็นของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วมมอืการพฒันาบคุลากร 676/2563 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ พทัยา บริษัท เอส เอ็น ซี พร้อมเมอร์ 16
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (EEC - HDC) และนเิทศ 13-14 ธันวาคม 2563 จังหวัดชลบรีุ จ ากดั (มหาชน) 
นกัศึกษา
เข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วมมอืการพฒันาบคุลากร 676/2563 ณ โรงแรมรอยัล คลิป พทัยา บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ 16
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก(EEC-HDC) และนกัศึกษา 13-14 ธันวาคม 2563 จังหวัดชลบรีุ เมอร์ จ ากดั
เข้าร่วมประชุมเพื่อเปน็การเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน 75/2564 ณ หอ้งประชุม 5 ชั้น 1 ส านกังาน ศูนย์พฒันาส่งเสริมประสาน 8
ทกัษะวิชาชีพ ทกัษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะส่ัน ระดับ 17-ก.พ.-64 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานกจิการนกัศึกษาและกจิ
ภาคและระดับชาติ ป ี64 การพเิศษ
เปน็คณะกรรมการตัดสินทกัษะวิชาชีพสาขางานการออกแบบ 117/2564 ณ จังหวัดเชียงราย วิทยาลัยเทคนคินา่น 40
ระบบไฟฟา้และเขียนแบบไฟฟา้ด้วยคอมพวิเตอร์ในการจัดการ 17-21 มนีาคม 2564
ประชุมวิชาการ อวท. คร้ังที่ 32
ติดต่อราชการ 177/2564 ณ ส านกังานคณะกรรมการการ สบศ. 16

6-7 เมษายน 2564 อาชีวศึกษา 
เข้าร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการเร่ืองการบริหารสถานศึกษาใน 284/2564 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทพิย์ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 8
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 24-ม.ิย.-64 รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลงั



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

3 วา่ที่ ร.ต.สุริยา สาวรีพล เข้าร่วมรับฟงัการแถลงชี้แจงกติกาและตอบข้อเสนอการแข่งขัน 617/2563 ณ หอ้งประชุมศรีนนท ์ ส านกัวิจัยและพฒันาการ 8
หุ่นยนต์ ABU หุ่นยนต์ ยินธนพูชิิตชัย ลงหมอ้มหศัจรรย์ เพื่อแข่งขัน 14-พ.ย.-63 วิทยาลัยเทคนคินนทบรีุ อาชีวศึกษา 
และคัดเลือกทมีหุ่นยนต์ระดับอาชีวศึกษา
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

4 นายสวัสด์ิ  ยันวิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิติังานส าหรับวิทย 74/2564 ณ หอ้งประชุม 5 ชั้น 1 ส านกังาน ส านกับริหารงานบคุคลและ 8
ฐานะช านาญการพิเศษสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของข้าราชการ 22-ก.พ.-64 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นติิการ  สอศ.
ครูและบคุลากรทางการศึกษา สอศ. กทม.
เปน็คณะกรรมการตัดสินทกัษะวิชาชีพสาขางานการออกแบบ 117/2564 ณ จังหวัดเชียงราย วิทยาลัยเทคนคินา่น 40
ระบบไฟฟา้และเขียนแบบไฟฟา้ด้วยคอมพวิเตอร์ในการจัดการ 17-21 มนีาคม 2564
ประชุมวิชาการ อวท. คร้ังที่ 32

5 ว่าที ่ร.ต.ศิริชยั  ประจนัตะเสน เข้าร่วมประชุมวิพากษห์ลักสูตรระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง 159/2564 ณ บริษทั เอส เอน็ ฟอร์เมอร์ จ ากดั บริษทั S M C 24
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์และวิศวกรรมศาการบัณฑิตสาขา 29-31 มนีาคม 2564 (มหาชน) จังหวัดระยอง
วิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์

6 ส.อ.ประสานพันธ ์ สายสิญจน์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมโครงการพฒันาบคุลากรในสังกดั สอศ. 489/2564 ณ ตึกส านกังานอาชีวศึกษาหนองคาย ฉ.1 24

10-12 ก.ย. 2564 ตึก อศจ. ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
เข้าร่วมอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ ป .ตรี 539/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 16
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏบิติัการ 27-28 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

7 นายณรงค์ศักด์ิ  ค าตา เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

8 นายอนชุิต  สุริยวงศ์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

9 นายวิเชียรชัย  ทองไสย เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
10 นายบดินทร์  สุทธบิริบาล เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
11 นายอธิวัฒน ์ สรภมูิ เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
12 นายประสิทธิ ์ ใจขาน เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
13 น.ส.วิภารัตน ์ วงค์ภมูี เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
14 นางพรเพญ็  วังพมิลู เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.
1 นายกมล  มาสุข ส่งเอกสารผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม 559/2563 ณ ส านกังานบคุคลและนติิการ ส านกังานคณะกรรมการ 8

7-ต.ค.-63 การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 32

5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดนา่น

เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการด าเนนิงานจัดงานประชุม 94/2564 ณ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ 8
วิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแหง่ประเทศไทยการแข่งขัน 4-ม.ีค.-64
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คร้ังที่ 30 ประจ าป ี2563
เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

2 น.ส.องัคณา  อตัถาพร เข้าร่วมเปน็วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏบิตัการ  การจัดระบบ 586/2563 ณ หอ้งประชุมภไูท วิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพค ามว่ง 16
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การติดต้ังเคร่ือข่ายและสายน าสัญญาณ 21-22 ตุลาคม 2563 การอาชีพค ามว่ง
เพื่อใหค้วามรู้ในการพฒันาองค์ความรู้ใหก้บัคณะครู นกัเรียน
นกัศึกษา  แผนกอเิล็กทรอนกิส์
ไปส่งข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัผลการพฒันาผู้เรียนด้านอื่น ๆ เพื่อ 704/2563 ณ ส านกังานอ านวยการ ส านกับริหารงานบคุลากรและ 8
ประกอบการเล่ือนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 17-ธ.ค.-63 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นติิการ  
เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดต้ังศูนย์ทดสอบ 90/2564 ณ หอ้งประชุม 1 ส านกังานคณะ ฉ.1 8
สมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ 3-ม.ีค.-64 กรรมการการอาชีวศึกษา
เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดท าหลักสูตรการพัฒนา 160/2564 ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนยีน อศจ.หนองคาย 8
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนในบริบทของอาชีวศึกษา 30-ม.ีค.-64 จังหวัดขอนแกน่
จังหวัด
เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

2 น.ส.องัคณา  อตัถาพร เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

แผนกวิชาอิเลก็ทรอนิกส์



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

3 นายสุเมศ   ภาคีนยุะ เข้าร่วมงานพธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ของส านกังาน 594/2563 ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร อศจ.ขอนแกน่ 16
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าป ี2563 25-26 ตุลาคม 2565 จังหวัดยโสธร
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 32

5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดนา่น
จัดส่งใบสมคัรและผลการประกวดแข่งขันทกัษะวิชาชีพและ 108/2564 ณ ส านกังานอาชีวศึกษา จ.บรีุรัมย์ อศจ.บรีุรัมย์ 16
ทกัษะพื้นฐาน ประจ าปกีารศึกษา 2563 พร้อมหลักฐานที่ถูก 11-12 มนีาคม 2564
ต้องครบถ้วนสมบรูณ์
ติดต่อราชการ 177/2564 ณ ส านกังานคณะกรรมการการ สบศ. 16

6-7 เมษายน 2564 อาชีวศึกษา 

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

4 นายนนทวัฒน์  ดีบ้านโสก ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 32
5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา  จังหวัดนา่น

เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

5 นายจิระพจ  ประพนิ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 32
5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดนา่น

เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
เข้าร่วมอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ ป .ตรี 539/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 16
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏบิติัการ 27-28 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

6 นายสุวัฒ  ภาคีนยุะ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏบิติังาน การรายงาน 694/2563 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน่ ส านกังานคณะกรรมการการ 8
ผลและติดตามประเมญิผลการปฏบิติักจิกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ 18-ธ.ค.-63 อาชีวศึกษา 
ชุมชน Fix it center ปงีบประมาณ 2564



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

6 นายสุวัฒ  ภาคีนยุะ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 32
5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา  จังหวัดนา่น

เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการด าเนนิงานจัดงานประชุม 94/2564 ณ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ 8
วิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแหง่ประเทศไทยการแข่งขัน 4-ม.ีค.-64
ทักษะวชิาชีพและทักษะพื้นฐาน ในระดับภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ 30 ประจ าปี 2563

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ระดับอาชีว 652/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคิเลย วิทยาลัยเทคนคิเลย 16
ศึกษาจังหวัดและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4-5 ธ.ค. 2563

7 นายรุ่งเรือง  เพ็ญกุลกิจ เข้าร่วมอบรมโครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกบัสิทธิประโยชนแ์ละข้ามลู 180/2564 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟกิ ซอฟเฟอร์น ฉ.1 16
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากร 8-9 เมษายน 2564 รีสอร์ท แอนด์ สปา
ทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(2) ในสถาบนัการอาชีวศึกษาและ
สถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตร
เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมโครงการพฒันาบคุลากรในสังกดั สอศ. 489/2564 ณ ตึกส านกังานอาชีวศึกษาหนองคาย ฉ.1 24

10-12 ก.ย. 2564 ตึก อศจ. ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย
8 นายสมคิด  ลาแสง เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

9 นายพนัค า  ช่อวงศ์ เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

10 นายไกรศร  ดวงศรี เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

11 นายลิขิต  ล าไธสง เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

1 นายแสวง  จันทธรรม ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 32

5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จังหวัดนา่น

เขา้ร่วมอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบการสอนโดยการ 87/2564 ณ หอ้งโสตทศันศึกษา วิทยาลัยเทคนคิเลย 24
เรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมส าหรับครูผู้สอนประเภทชา่งอตุสาหกรรมระดับ 3-5 มนีาคม 2564 วทน. เลย

กลาง รหสัหลักสูตร 625182001

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

2 นายประธาน  วรคันธ์ เขา้รับการฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการการทดสอบ 155/2564 ณ วิทยาลัยเทคนคินครราชสีมา สบศ. 40

แนบไมท่ าลายสภาพงานเชื่อมด้วยสารแทรกซึม ระดับกลาง 29 ม.ีค. - 2 เม.ย. 64 จังหวัดนครราชสีมา

มาตรฐาน ASNT-TA-1 รหสัหลักสูตร 625212010

เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

3 นายวิระนยั  สถานสุข เขา้รับการฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการการทดสอบ 155/2564 ณ วิทยาลัยเทคนคินครราชสีมา สบศ. 40
แนบไมท่ าลายสภาพงานเชื่อมด้วยสารแทรกซึม ระดับกลาง 29 ม.ีค. - 2 เม.ย. 64 จังหวัดนครราชสีมา
มาตรฐาน ASNT-TA-1 รหสัหลักสูตร 625212010
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

4 นายมชีัย  บบุผามาเต เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

แผนกวิชาชา่งเชื่อมโลหะ



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

5 นายสมานจิต  แสนสุข เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

6 นายบรรเทา  สุขช่วย เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

7 นายวินยั  อว้นโพธิ์กลาง เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

1 นายวิเชียร  สุวรรณพล เข้าร่วมโครงการพฒันาบคุลากรในสังกดั สอศ. 490/2564 ณ ตึกส านกังานอาชีวศึกษาหนองคาย ฉ.1 24
18-20 ก.ย. 2564 ตึก อศจ. ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

1 นายจิระเดช  ลครร า ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 32

5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จังหวัดนา่น

เข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วมมอืการพฒันาบคุลากร 676/2563 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ พทัยา บริษัท เอส เอ็น ซี พร้อมเมอร์ 16

ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (EEC - HDC) และนเิทศ 13-14 ธันวาคม 2563 จังหวัดชลบรีุ จ ากดั (มหาชน) 

นกัศึกษา

เข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วมมอืการพฒันาบคุลากร 676/2563 ณ โรงแรมรอยัล คลิป พทัยา บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ 16

ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก(EEC-HDC) และนกัศึกษา 13-14 ธันวาคม 2563 จังหวัดชลบรีุ เมอร์ จ ากดั

เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบการสอนโดยการ 87/2564 ณ หอ้งโสตทศันศึกษา วิทยาลัยเทคนคิเลย 24

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมส าหรับครูผู้สอนประเภทช่างอุตสาหกรรมระดับ 3-5 มนีาคม 2564 วทน. เลย

กลาง รหสัหลักสูตร 625182001

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

2 นายโชคทวี  ธรรมศร เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

3 นายพชัร  ออ่นพรม เข้าร่วมอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ ป .ตรี 539/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 16

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏบิติัการ 27-28 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

แผนกวิชาก่อสร้าง - โยธา



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

1 น.ส.สุนทรผไทย  จันทระ เข้าร่วมประชุมและร่วมงาน "การขับเคล่ือนนโยบาย 550/2563 ณ ห้องประชุมปทุมมาศ ส านกัพฒันาสมรรถนะครูและ 16

อาชีวศึกษายกก าลังสอง" เพื่อรับนโยบายการขับเคล่ือน 6-7 ตุลาคม 2563 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส บคุลากรอาชีวศึกษา

สถานศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 ฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558

วทิยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
ไปรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพือ่บรรจุแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 600/2563 ณ ห้องอินทนิน ส านักงานคณะกรรมการ ส านกังานคณะกรรมการ 8

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 28-ต.ค.-63 การอาชีวศึกศส กรุงเทพมหานคร การอาชีวศึกษา

2 นายปยิะฉัตร  ไตรแสง ศึกษาดูงาน 591/2563 ณ บริษทั พซีีซี โพสเทนซัน จ ากดั แผนกวิชาสถาปตัยกรรม 8

28-ต.ค.-63 จังหวัดขอนแกน่ วท.หนองคาย

ศึกษาดูงานการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่านและ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 32

5-8 พฤศจกิายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา  จงัหวัดน่าน

เขา้ร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชพีเทคโนโลยแีละศึกษา 625/2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย ฉ.1 24

ดูงานโครงการพระราชด าริและโครงการแกไ้ขปัญหาภายใต้ 13-15  พ.ย.  2563

คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ

เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการจัด 107/2564 ณ ห้องประชุมแผนกวิชาสถา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 8

การด าเนินงานการแข่งขันทักษะงานท าหุน่ยนต์จ าลอง(ระดับ 10-มี.ค.-64 ปัตยกรรม วทน.บุรีรัมย์

ปวช.)และการแข่งขันทกัษะการออกแบบสถาปตัยกรรม(ปวส.)

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารส านักงาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย

เขา้ร่วมอบรมการเปน็ผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับ ป.ตรี 539/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารส านักงาน ฉ.1 16

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏบิติัการ 27-28 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย

แผนกวิชาสถาปตัยกรรม



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

3 น.ส.ประภสัสร  เจริญยศ ศึกษาดูงาน 591/2563 ณ บริษทั พซีีซี โพสเทนซัน จ ากดั แผนกวิชาสถาปตัยกรรม 8

28-ต.ค.-63 จังหวัดขอนแกน่ วท.หนองคาย

4 นายพศิาล  คีรีวงก์ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการจัด 107/2564 ณ ห้องประชุมแผนกวิชาสถา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 8

การด าเนินงานการแข่งขันทักษะงานท าหุน่ยนต์จ าลอง(ระดับ 10-มี.ค.-64 ปัตยกรรม วทน.บุรีรัมย์

ปวช.)และการแข่งขันทกัษะการออกแบบสถาปตัยกรรม(ปวส.)

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

เข้าร่วมโครงการพฒันาบคุลากรในสังกดั สอศ. 490/2564 ณ ตึกส านกังานอาชีวศึกษาหนองคาย ฉ.1 24

18-20 ก.ย. 2564 ตึก อศจ. ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย

5 นายพรีเดช  นยิะสม เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารส านักงาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย





ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

1 นายสมชัย  นวนศรี ศึกษาดูงานการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่านและ วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย 32

5-8 พฤศจกิายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จงัหวัดน่าน

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

2 นางนโิลบล  บอ่ทรัพย์ ศึกษาดูงานการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่านและ วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย 32

5-8 พฤศจกิายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จงัหวัดน่าน

3 นายฐาปกรณ์  บภุู่ เปน็วิทยากรบรรยายขยายผลสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบ 775/2563 ณ หอ้งโสตทศันปุกรณ์ วิทยาลัยเทคนคิเซกา

เครือข่ายอนิเตอร์เนต็ภายในสถานศึกษา ปี63 25-ธ.ค.-63 วิทยาลัยเทคนคิเซกา จ.บงึกาฬ

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

4 นายภาคิน  เหรียญทอง เข้าร่วมประชุมเกบ็รวบรวมข้อมลูค่าใช้จ่ายการจัดการอาชีวศึกษา 154/2564 ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิต้ี สอศ. 16

สถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดย 31 มนีาคม 2564 - จังหวัดสุพรรณบรีุ

กลุ่มสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มน าร่องสถานศึกษา 1-เม.ย.-64

5 น.ส.เสาวรีย์  ธงชัย เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารส านักงาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย

6 น.ส.รจนาถ  มลูตรีแกว้ เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารส านักงาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย

แผนกวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์



1 นายทรงชัย  เข้าร่วมประชุมและร่วมงาน "การขับเคล่ือนนโยบาย 550/2563 ณ หอ้งประชุมปทมุมาศ ส านกัพฒันาสมรรถนะครูและ 16
พรหมสาขาฯ อาชีวศึกษายกก าลังสอง" เพื่อรับนโยบายการขับเคล่ือน 6-7 ตุลาคม 2563 อาคาร เฉลิมพระเกยีรติ ในโอกาส บคุลากรอาชีวศึกษา

สถานศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทมุธาน ี
2 น.ส.ทพิย์รัต  เหมวงค์ เข้ารับการซ้อมพธิีพระราชทานปริญญาบตัร  และรับพระราชทาน 565/2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภฎัอดุรธานี ม.ราชภฎัอดุรธานแีละ 40

ปริญญาบตัร 15-19 ตุลาคม 2563 และ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ม.ราชภฎัสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภฎัสกลนคร

3 น.ส.รัฐนนัท ์ ต้ังพรชูพงษ์ เข้ารับการซ้อมพธิีพระราชทานปริญญาบตัร  และรับพระราชทาน 580/2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 48
ปริญญาบตัร 5-10 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานราชการ (เจา้หน้าที่)  และลกูจา้งประจ า



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

1 นายสิทธไิชย  สิงห์มหาไชย ศึกษาดูงานการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่านและ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 32
5-8 พฤศจกิายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จงัหวัดน่าน
เขา้ร่วมแสดงผลงานในงานศักยภาพท้องถิน่ไทยสากล 163/2564 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงต่างประเทศ จงัหวัดหนองคาย 8

31 มี.ค.-4 เม.ย.64 กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารส านักงาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย

2 นายอภสิิทธิ ์ ทนิาพมิพ์ เข้าร่วมประชุมจัดท าหลักสูตรด้านเมคคาทรอนกิส์และหุ่นยนต์ 78/2564 ณ หอ้งประชุมไพศาลหลี์ละเบยีร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8

เพื่อปรับการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ได้รับปรัญญาใหเ้ปน็แบบ 18-ก.พ.-64 อาคาร 50 ป ีเทคนคิไทย-เยอรมนั อสีาน
EEC Modcl Type A และผลิตบณัฑิตใหต้รงกบัความต้องการ ขอนแกน่
บคุลากรของโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ
เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 159/2564 ณ บริษทั เอส เอน็ ฟอร์เมอร์ จ ากดั บริษทั S M C 24
สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์และหุน่ยนต์และวศิวกรรมศาการบณัฑิตสาขา 29-31 มนีาคม 2564 (มหาชน) จังหวัดระยอง
วิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์
เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 499/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารส านักงาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย

3 นายนวทรรศน ์ ค าสุข เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบคุลากรทางการลูกเสือ ชั้นความรู้ทั่วไป 603/2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอดุรธานี ส านกังานคณะกรรมการ 32
และการฝึกอบรมผู้ก ากบัลูกเสือวิสามญั ชั้นความรู้เบื้องต้น 19-22 พฤศจิกายน 2563 การอาชีวศึกษา
(R.B.T.C.)

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

นายนวทรรศน ์ ค าสุข เข้าร่วมประชุมเพือ่เตรียมความพร้อมการด าเนินงานจัดงานประชุม 94/2564 ณ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ 8

วิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแหง่ประเทศไทยการแข่งขัน 4-ม.ีค.-64

ทกัษะวชิาชพีและทกัษะพืน้ฐาน ในระดับภาค ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

คร้ังที่ 30 ประจ าป ี2563
เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 499/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารส านักงาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย

4 น.ส.ปยิะมาศ  ศรีสุระ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48
ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564
เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 501/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารส านักงาน ฉ.1 24
การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

1 นางกรรณิกา  สายสิญจน์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร 590/2563 ณ หอ้งประชุม 5 ชั้น 1  ฉ.1 หนองคาย 8

อาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 21-ต.ค.-63 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คร้ังที่ 6/2563 กรุงเทพมหานคร

เปน็วิทยากรโครงการประชุมแนวทางการจัดท าข้อสอบการวัด 655/2563 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

สมทิธิภาพทางภาษาองักฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ระดับปริญญาตรี 3-5 ธันวาคม 2563 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

เข้าร่วมโครงการนเิทศติดตามและประเมนิผลการจัดการเรียน 711/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคิหนองบวัล าภู ฉ.1

การสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณผู้เรียนหลักสูตร 23-24 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนคิเลยและวิทยาลัย

เทคโนโลยีบณัฑิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏบติั อาชีวศึกษาเลย

เข้าร่วมประชุมเปน็คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิ 79/2564 ณ ส านกัพฒันาสมรรถนะครูและ ฉ.1 16

ความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 2564 24-25 ก.พ. 2564 บคุลากรอาชีวศึกษา กทม.

1)เข้าร่วมโครงการประชุมปจัฉิมนเิทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปี63 86/2564 ณ ศูนย์สอบจังหวัดบงึการ ฉ.1 16

ระดับ ป.ตรี 27-28 ก.พ. 2564

เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมนิ 109/2564 ณ ส านกัพฒันาสมรรถนะครูและ ฉ.1 16

ความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 2564 11-12 มนีาคม 2654 บคุลากรอาชีวศึกษา กทม.

เข้าร่วมโครงการพฒันาบคุลากรในสังกดั สอศ. 489/2564 ณ ตึกส านกังานอาชีวศึกษาหนองคาย ฉ.1 24

10-12 ก.ย. 2564 ตึก อศจ. ชัน้ 4 วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย

เขา้ร่วมอบรมการใชบ้ทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจดัการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

เข้าร่วมอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ ป.ตรี 539/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 16

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏบิติัการ 27-28 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

แผนกวิชาสามญัสมัพันธ์



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

2 น.ส.พฒันา  สุมาลี ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วทิยาลัยเทคนคิหนองคาย 32

5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จังหวัดนา่น

เขา้ร่วมประชุมเพือ่เตรียมความพร้อมการด าเนินงานจดังานประชุม 94/2564 ณ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ 8

วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขัน 4-ม.ีค.-64

ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คร้ังที่ 30 ประจ าป ี2563

เขา้ร่วมประชุมทางวชิาการองค์การวชิาชีพ การแขง่ขนัทักษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

3 นางสถาพร  ศรีสมพร ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วทิยาลัยเทคนคิหนองคาย 32

5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดนา่น

เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อจัดท ารายงาน 631/2563 ณ ส านกัพฒันาสมรรถนะครูและ ส านักติดตามและประเมิณผลการ 24

ผลการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2-4 ธ.ค. 2563 บคุลากรอาชีวศึกษา อาชวีศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประจ าปกีารศึกษา 2564

4 นางปวีณา  สมบรูณ์เรศ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วทิยาลัยเทคนคิหนองคาย 32

5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดนา่น

เปน็วิทยากรโครงการประชุมแนวทางการจัดท าข้อสอบการวัด 655/2563 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

สมทิธิภาพทางภาษาองักฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ระดับปริญญาตรี 3-5 ธันวาคม 2563 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

เขา้ร่วมประชุมทางวชิาการองค์การวชิาชีพ การแขง่ขนัทักษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

เขา้ร่วมอบรมการใชบ้ทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจดัการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

5 นายมานพ  สมอนิเอก ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วทิยาลัยเทคนคิหนองคาย 32

5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จังหวัดนา่น

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานองค์การนกัวิชาชีพ 710/2563 ณ หอ้งประชุมวิทยาลัยเทคนคิ วิทยาลัยเทคนคิเขาวง 8

ในอนาคตแหง่ประเทศไทย 22-ธ.ค.-63 บรีุรัมย์

เขา้ร่วมประชุมทางวชิาการองค์การวชิาชีพ การแขง่ขนัทักษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

เขา้ร่วมอบรมการใชบ้ทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจดัการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

6 นางณิชาภา  ข าสมบติั ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วทิยาลัยเทคนคิหนองคาย 32

5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จังหวัดนา่น

เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดท าข้อสอบการวัดสมทิธิภาพทาง 661/2563 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 16

ภาษาองักฤษตามมาตรฐาน CEFR 3-4 ธันวาคม 2563 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

เขา้ร่วมประชุมทางวชิาการองค์การวชิาชีพ การแขง่ขนัทักษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

เขา้ร่วมอบรมการใชบ้ทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจดัการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

7 นายพพิฒัน ์ ค าฝอย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วทิยาลัยเทคนคิหนองคาย 32

5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จังหวัดนา่น

เขา้ร่วมประชุมทางวชิาการองค์การวชิาชีพ การแขง่ขนัทักษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

8 นายวรเศรษฐ์  สูตรสุคนธ์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนคินา่นและ วทิยาลัยเทคนคิหนองคาย 32

5-8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จังหวัดนา่น

9 น.ส.หงส์สุนยี์  เอื้อรัตนรักษา เปน็วิทยากรอบรมโครงการภาษาต่างประเทศ เพื่อการส่ือสารอาชพี 85/2564 ณ หอ้งประชุมชุมองค์การบริหารส่วน ศูนย์การศึกษานอกระบบ 40

ภาษาองักฤษ)ใหก้บัประชาชน 24-28 ก.พ.2564 ต าบลค่ายบกหวาน

เขา้ร่วมอบรมการใชบ้ทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจดัการเรียน 501/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

10 น.ส.ศิริวรรณ  ประดิษฐ์ด้วง เขา้ร่วมประชุมเพือ่เตรียมความพร้อมการด าเนินงานจดังานประชุม 94/2564 ณ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ 8

วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขัน 4-ม.ีค.-64

ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คร้ังที่ 30 ประจ าป ี2563

เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบ 161/2564 ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนยีน สบศ. 24

นวัฒตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน ระดับกลาง 26-28 เมษายน 2564 จังหวัดขอนแกน่

หลักสูตร 630010048

เขา้ร่วมประชุมทางวชิาการองค์การวชิาชีพ การแขง่ขนัทักษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

11 น.ส.ยุพา  ติหะปญัโย เขา้ร่วมประชุมเพือ่เตรียมความพร้อมการด าเนินงานจดังานประชุม 94/2564 ณ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ 8

วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขัน 4-ม.ีค.-64

ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คร้ังที่ 30 ประจ าป ี2563

เขา้ร่วมประชุมทางวชิาการองค์การวชิาชีพ การแขง่ขนัทักษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

12 นางณัฐชา  วิเศษสุนทร เขา้ร่วมประชุมทางวชิาการองค์การวชิาชีพ การแขง่ขนัทักษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

เข้าร่วมโครงการอบรมพฒันาบคุลากร ในสังกดั สอศ. 491/2564 ณ ส านกัพฒันาสมรรถนะครูและ ฉ.1 16

24-26 ก.ย. 2564 บคุลากรอาชีวศึกษา กทม.

13 นางเพญ็ประภา  นติยวรรณ เข้าร่วมโครงการอบรมพฒันาบคุลากร ในสังกดั สอศ. 491/2564 ณ ส านกัพฒันาสมรรถนะครูและ ฉ.1 16

24-26 ก.ย. 2564 บคุลากรอาชีวศึกษา กทม.

14 นางสลักจิต  สุขช่วย เข้าร่วมโครงการอบรมพฒันาบคุลากร ในสังกดั สอศ. 491/2564 ณ ส านกัพฒันาสมรรถนะครูและ ฉ.1 16

24-26 ก.ย. 2564 บคุลากรอาชีวศึกษา กทม.

15 น.ส.มนสันนัท ์ สุภเทพ เขา้ร่วมอบรมการใชบ้ทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจดัการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

16 นายธีรพงษ ์ ชูพนัธุ์ เขา้ร่วมอบรมการใชบ้ทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจดัการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

17 นางพสิมยั  ค าสวนจิก เขา้ร่วมอบรมการใชบ้ทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหารจดัการเรียน 501/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 27-29 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

1 นายจักรพันธุ ์ สุริยวงศ์ ศึกษาดูงานการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่านและ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 32
5-8 พฤศจกิายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จงัหวัดน่าน

เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย

2 นายสัตยา  ก าแพงศิริชยั ศึกษาดูงานการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่านและ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 32
5-8 พฤศจกิายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จงัหวัดน่าน
เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ส่ือดิจทิัล 167/2564 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมอืง แอร์พอร์ต   สบศ. 32
อนิโฟกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม Illustrator ส าหรับครูอาชีวศึกษา 20-23 เมษายน 2564 กทม.
รุ่นที่ 1 รหัสหลักสูตร 630010018
เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาบุคลากร ในสังกดั สอศ. 493/2564 ณ ตึกส านกังานอาชีวศึกษาหนองคาย ฉ.1 72

10-12 ก.ย. 2564 ตึก อศจ. ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

18-20 ก.ย. 2564
24-26 ก.ย. 2564

เปน็วิทยากรการอบรมการใช้บทเรียนออนไลนด้์วยระบบบริหาร 502/2564 ณ ตึกส านกังานอาชีวศึกษาหนองคาย ฉ.1 72

จัดการเรียนการสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 ตึก อศจ. ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

21-23 ก.ย. 2564
27-29 ก.ย. 2564

3 นางอรุณี  แสงงาม ศึกษาดูงานการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่านและ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 32
5-8 พฤศจกิายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

จงัหวัดน่าน

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ



ที่ ชื่อ - สกุล เรื่องที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดั ชม.

3 นางอรุณี  แสงงาม เข้าร่วมประชุมเพือ่เตรียมความพร้อมการด าเนินงานจัดงานประชุม 94/2564 ณ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ วิทยาลัยเทคนคิบรีุรัมย์ 8

วิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแหง่ประเทศไทยการแข่งขัน 4-ม.ีค.-64

ทกัษะวชิาชพีและทกัษะพืน้ฐาน ในระดับภาค ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

คร้ังที่ 30 ประจ าป ี2563

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย

4 นายพรชัย  แย้มบาน ศึกษาดูงานการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 610/2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่านและ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 32
5-8 พฤศจกิายน 2563 วิทยาลัยการอาชพีเวียงสา  จงัหวัดนา่น

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทกัษะ และ 138/2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบรีุรัมย์ สอศ. 48

ทกัษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20-25 มนีาคม 2564

5 นางอุไรวรรณ  จันทร์นนท์ เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย

6 นยณรงค์  ส าราญจิตร์ เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย

7 น.ส.จิตรลดา  ไกรวาปี เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 499/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 15-17 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย

8 นายอภิชาต  คุณปัญญา เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย

9 นายณัฐวติุ  ตติยสถาพรกลุ เข้าร่วมอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียน 500/2564 ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังาน ฉ.1 24

การสอนส าหรับครูผู้สอน Google Apps 21-23 ก.ย. 2564 อาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย



ที่ ชื่อ - สกุล เรือ่งที่อบรม เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จัด ชม.

1 นางศุภานนั  ภาคีนยุะ เขา้ร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ของส านักงาน 594/2563 ณ ศาลากลางจงัหวัดยโสธร อศจ.ขอนแกน่ 16

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปี 2563 25-26 ตุลาคม 2565 จงัหวัดยโสธร

จดัส่งใบสมัครและผลการประกวดแขง่ขนัทักษะวิชาชีพและ 108/2564 ณ ส านักงานอาชีวศึกษา จ.บุรีรัมย์ อศจ.บุรีรัมย์ 16

ทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 พร้อมหลักฐานที่ถกู 11-12 มีนาคม 2564

ต้องครบถว้นสมบูรณ์

ตรวจสอบและแก้ไขเอกสารใบสมัครการแข่งขันทักษะวชิาชีพและ 140/2564 ณ ส านักงานอาชีวศึกษา จ.บุรีรัมย์ อศจ.หนองคาย 24

ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คร้ังที่ 30 20-22 มีนาคม 2564

2 น.ส.เยาวภา  ศรีจะบก ร่วมประชุมเพื่อด าเนินการสอบสวน 479/2564 วิทยาลัยเทคนิคมินบุรี วิทยาลัยเทคนิคมินบุรี 16

9-10 ก.ย. 2564

พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที)่  และลูกจ้างประจ า
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คณะผู้จัดท ำคณะผู้จัดท ำ  

 
   ที่ปรึกษา 
 

1.  นำยเดชวิชัย  พิมพ์โคตร ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคหนองคำย 
2.  นำยชำญชัย  ดำศร ี  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
2.  นำยพนม  แสงแก้ว  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
3.  ว่ำที่ ร.ต.ศิริชัย ประจันตะเสน ท ำหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
4.  นำงสำวสุขภิรมย์ กุณรักษ์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
 

 
    ฝ่ายด าเนินงาน 
 

1.  นำงสำวสุขภิรมย์ กุณรักษ์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
2.  นำยภำคิน  เหรียญทอง หัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ 
3.  นำงจินห์จุฑำ  โพธิ์นำ  เจ้ำหน้ำที่งำนวำงแผนและงบประมำณ 

 
 
 




