
 

แผนปฏิบติัการประจ าปี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562



  แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันการอาชีวศึกษา    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จัดท าขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 พ.ศ. 2562 - 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นการผลิต นักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ บนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
นโยบาย คสช.  ที่เก่ียวข้องกับการจัดอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศไทย 
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ สอศ. 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 น าเสนอและแสดง วิสัยทัศน์     
พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รวมทั้งข้อมูลพ้ืนฐานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณของสถาบันฯ 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562         
จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันให้การบริหารจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษา         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

         
 

 ส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

       ตุลาคม  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำน ำ 



เนื้อหำ                   หน้ำ 
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1 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

 ส่วนที่  1  บทน ำ 

วิสัยทัศน์ 
พพพพพพพพพพส านักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพพเป็นผู้น าในการจัดการ.ึกษาสายอาชี.พ พพพ

เ.่ือเป็น.ลับขับเคลื่อนเ.รษฐกิจและสับคาพเ.่ิาขีดควาาสาาารถในการแข่บขันขอบประเท.และภาคเอกชน 

พันธกิจ 
1. จัดและส่บเสริาและ.ัฒนาการอาชีว.ึกษาและการฝึกอบราวิชาชี.ให้าีคุ ภา.และได้

าาตรฐาน 
 2. ยกระดับคุ ภา.และาาตรฐานก าลับคนสายอาชี.เข้าสู่สากล 
 3. ขยายโอกาสทาบการ.ึกษาสายอาชี.อย่าบทั่วถึบพต่อเนื่อบพเสาอภาคพและเป็นธรรา 
 4. เป็นแกนกลาบในการจัดการอาชีว.ึกษาและฝึกอบราวิชาชี.พระดับฝงาือพเทคนิคและ

เทคโนโลยีขอบประเท. 
5. สร้าบเครือข่ายควาาร่วาาือให้ทุกภาคส่วนาีส่วนร่วาในการ.ัฒนาการจัดการอาชีว.ึกษา

และการฝึกอบราวิชาชี. 
6. วิจัยพสร้าบนวัตกรราพจัดการอบค์ควาารู้เ.่ือการ.ัฒนาอาชี.พและคุ ภา.ชีวิตขอบ

ประชาชน 
 7. ส่บเสริา/.ัฒนาพครูและบุคลากรอาชีว.ึกษาเ.่ือควาาเป็นเลิ.พาั่นคบและก้าวหน้าในวิชาชี.  
 

 
 
ส านักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาาีภารกิจหลักและภารกิจที่เกี่ยวข้อบกับการจัดการ

และส่บเสริาการ.ึกษาพตาาท่ีกฎหาายก าหนดพและาีอ านาจหน้าที่พดับนี้ 
1ศพท าหน้าที่รับผิดชอบบานเลขานุการขอบค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพ(.ศรศบศพการ.ึกษา

แห่บชาติพ.ศ.ศพ2542 าาตราพ35 และพพ.ศรศบศพระเบียบบริหารราชการกระทรวบ.ึกษาธิการพ.ศ.ศ2546  าาตราพ17) 
5ศพาีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่บเสริาการอาชีว.ึกษาและการฝึกอบราวิชาชี.พโดย

ค านึบถึบคุ ภา.และควาาเป็นเลิ.ทาบวิชาชี.พโดยให้าีอ านาจหน้าที่ดับต่อไปนี้  (กฎกระทรวบแบ่บ
ส่วนราชการส านักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพพ.ศ.ศพ2546 ข้อพ1) 

2.1 จัดท าข้อเสนอแนวนโยบายแผน.ัฒนาพาาตรฐานและหลักสูตรการอาชีว.ึกษาทุกระดับ 
2.2 ด าเนินการและประสานบานเกี่ยวกับาาตรฐานการอาชีว.ึกษาและวิชาชี. 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 

อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
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2 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

ยุทธศำสตร์  นโยบำยกำรบริหำรจัดกำร  มำตรกำร  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 

 

2.3 ก าหนดหลักเก ฑ์พและวิธีการจัดบบประาา และสนับสนุนทรั.ยากร 
2.4 .ัฒนาครูและบุคลากรการอาชีว.ึกษา 
2.5 ส่บเสริาประสานบานการจัดการอาชีว.ึกษาขอบรัฐและเอกชนรวาทั้บก าหนดหลักเก ฑ์

และรูปแบบควาาร่วาาือกับหน่วยบานอื่นและสถานประกอบการ 
2.6 ติดตาาพประเาินผลพและรายบานผลการจัดการอาชีว.ึกษาท้ับภาครัฐและเอกชน 
2.7 จัดระบบพส่บเสริาพและประสานบานเครือข่ายข้อาูลสารสนเท.พและการน าเทคโนโลยี

สารสนเท.และการสื่อสาราาใช้ในการอาชีว.ึกษาและฝึกอบราวิชาชี. 
2.8 ด าเนินบานเกี่ยวกับบานเลขานุการขอบค ะกรราการการอาชีว.ึกษาและด าเนินการ

ตาาท่ีค ะกรราการการอาชีว.ึกษาาอบหาาย 
2.9 ปฏิบัติบานอื่นใดตาาท่ีกฎหาายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และควาารับผิดชอบขอบ 

ส านักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาหรือตาาที่รัฐานตรีหรือค ะรัฐานตรีาอบหาาย 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ 
 พพพ1ศพยกระดับคุ ภา.ผู้เรียนเข้าสู่าาตรฐานสากล 

พพพ5ศพเ.่ิาปริาา ผู้เรียนสายอาชี.ให้เ.ียบ.อต่อควาาต้อบการขอบประเท. 
พพพ3ศพส่บเสริาการาีส่วนร่วาจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีว.ึกษา 
พพพ4ศพเ.่ิาประสิทธิภา.บริหารจัดการให้าีาาตรฐานและคุ ภา.โดยใช้หลักธรราาภิบาลพ 

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
มิติที ่1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนท ำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน” 

1.1 .ัฒนา.ูนย์อบราอาชีว.ึกษา 
1.2 เทียบโอนประสบการ ์สายอาชี.จบปวชศพได้ในพ8 เดือน 
1.3 จัดตั้บสถาบันการอาชีว.ึกษา 
1.4 จัดตั้บและขยาย.ูนย์ซ่อาสร้าบพเ.ื่อชุาชนFix It Center 
1.5 .ูนย์ฝึกอาชี.ชุาชนพสนับสนุนพOTOP 
1.6 ขยายให้าีผู้เรียนอาชีว.ึกษาเ.ิ่าข้ึน 
1.7 ลดการออกกลาบคัน 
1.8 ขยายโอกาสในการ.ึกษาด้านอาชีว.ึกษาถึบระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
1.9 สอนวิชาชี.พเ.ื่อคน.ิการในสถาน.ึกษา 
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1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการ.ึกษาตั้บแต่อนุบาลจนจบการ.ึกษาขั้น.้ืนฐาน 
1.11 จัดอาชีว.ึกษาและ.ัฒนาอาชี.พสร้าบบานสร้าบรายได้ในกลุ่า.้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 

มิติที่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพ “ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน ปฏิรูปกำรสอบ ให้ทันกับ
ยุคสมัยอย่ำงมีคุณภำพ” 

 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
2.1 เร่บยกระดับคุ ภา.ผู้เรียนให้.ร้อาเข้าสู่ประชาคาอาเซียน 
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้พโดยยึดผู้เรียนเป็น.ูนย์กลาบ 
2.3 ปรับปรุบหลักสูตรอาชีว.ึกษาทุกระดับ 
2.4 ยกระดับคุ ภา.ผู้เรียนพโดยอิบผลการประเาินระดับชาติพ(V - Net) และการ

ประเาินาาตรฐานวิชาชี. 
2.5 .ัฒนาแนวทาบการประเาินผู้เรียนตาาสภา.จริบ 
2.6 ร่วาาือกับภาคเอกชนพในการเรียนการสอนพและฝึกบานในสถานประกอบการ 
2.7  .ัฒนาคุ ภา.ผู้เรียนด้วยกิจกรราอบค์การวิชาชี.พการบริการสับคาพจิตอาสาและกีฬา 

 ด้ำนคุณภำพสถำนศึกษำ 
2.8 .ัฒนาระบบประกันคุ ภา.ภายใน 
2.9   ยกระดับาาตรฐานสถาน.ึกษาพโดยอิบผลการประเาินขอบพสา.ศด้านคุ ภา.การเรียนการสอน 
2.10 วิจัยปฏิบัติการพเ.ื่อ.ัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
2.11 ส่บเสริาการ.ัฒนานวัตกรราขอบผู้เรียนและผู้สอน 
2.12 ส่บเสริานวัตกรราพการจัดการอาชีว.ึกษา 
       - โรบเรียนเทคโนโลยฐีานวิทยา.าสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) 
       - วิทยาลัยเทคนิคาาบตา.ุดพ(Constructionism) - วิทยาลัยการท่อบเที่ยวถลาบ 
2.13 จัดการเรียนการสอนพEnglish ProgramและพMini English Program ด้านอาชีว.ึกษา 
2.14 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเท.าาใช้เ.่ือการเรียนการสอน 

 ด้ำนคุณภำพคร ู
2.15 ก าพหพนพดพาพาพตพรพฐพาพนพสพาพรพรพถพนพะพคพรูอาชีว.ึกษา 
2.16 .ัฒนาครูพโดยใช้เครือข่าย/สาาคาวิชาชี. 
2.17 .ัฒนาระบบนิเท.ภายใน 
2.18 เร่บยกระดับวิทยฐานะ 

มิติที ่3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “กำรบริหำรจัดกำรเป็นที่
ยอมรับเชื่อม่ัน มีเอกภำพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 
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3.1 .ัฒนาระบบฐานข้อาูลพสนับสนุนการวาบแผนและการ.ัฒนาคุ ภา. 
3.2 น าระบบพICT าาใช้เ.่ือการบริหารจัดการ 
3.3 บริหารบานบุคคลพโดยใช้หลักธรราาภิบาล 
 - ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้าบสอนและใบประกอบวิชาชี. 
 -พสร้าบขวัญและก าลับใจพพและจิตส านึกในควาาเป็นเจ้าขอบอบค์กร 
3.4 ป้อบกันและแก้ปัญหายาเส.ติดในสถาน.ึกษา 
3.5 จัดสรรบบประาา พ/พทรั.ยากรอย่าบเหาาะสา 
     - ครุภั ฑ์าาตรฐานขั้น.้ืนฐาน 
      - สถาน.ึกษาขนาดเล็ก 
3.6 กระจายอ านาจการบริหารบบประาา  

มิติที ่4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพด้วยควำมร่วมมือใน
และต่ำงประเทศ” 
4.1 จัดตั้บกอบทุนอาชีว.ึกษาเ.่ือการ.ัฒนาและฝึกอบราวิชาชี. 
4.2 เ.่ิาการจัดอาชีว.ึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับพฝึกประสบการ ์วิชาชี.พทั้บใน

และต่าบประเท. 
4.3 ขยายควาาร่วาาือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่าบๆพในการ.ัฒนา

นัก.ึกษาพ.ัฒนาครู.ัฒนาการเรียนการสอน 
4.4 ร่วากับประเท.ในอาเซียนพ.ัฒนาคุ ภา.การอาชีว.ึกษา 

มำตรกำร 
พพพ1ศพส่บเสริา.ักยภา.สถาน.ึกษา 
พพพ5ศพการจัดการ.ึกษาระบบทวิภาคี 
พพพ3ศพปฏิรูปการเรียนการสอน 
พพพ4ศพปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
พพพ6ศพระเบียบวินัยพควาาภาคภูาิใจในชาติ 
พพพ2ศพทุนและเบินสนับสนุนการ.ึกษา 
พพพ7ศพการสร้าบและกระจายโอกาส 
พพพ8ศพสร้าบควาาร่วาาือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
พพพ9ศพสร้าบเครือข่ายควาาร่วาาือในระดับภูาิภาคอาเซียนและต่าบประเท. 
พพพ10ศพ.ัฒนาระบบบริหารจัดการ 
พพพ11ศพส่บเสริาสถาบันชาติพ.าสนาพและ.ระาหากษัตริย์ 
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โครงกำรปีแห่งกำรพัฒนำคุณภำพและควำมเข้มแข็งอำชีวศึกษำ       
 พุทธศักรำช 2561  ที่สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำ (พ.ศ.2560 – 2579) 

 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ   
1ศพโครบการเสริาสร้าบคุ ธรราพจริยธรราพและธรราาภิบาลในสถาน.ึกษา 
5ศพโครบการเบินอุดหนุน.ัฒนาคุ ธรราจริยธรรานักเรียนนัก.ึกษาโรบเรียนเอกชน 
3ศพโครบการ.ัฒนาการ.ึกษาในจับหวัดชายแดนภาคใต้ตาาภารกิจ.ื้นฐาน 
4ศพโครบการ.ัฒนาการ.ึกษาในจับหวัดชายแดนภาคใต้ 
6ศพโครบการโรบเรียนคุ ธรรา 
2ศพโครบการ.ัฒนาก าลับคนรอบรับการ.ัฒนาเ.รษฐกิจใน.้ืนที่เขต.ัฒนาเ.รษฐกิจ.ิเ.ษ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ   

1ศพโครบการปฏิรูปอาชีว.ึกษาเ.่ือเ.่ิาผลสัาฤทธิ์ผู้ เรียนด้านคุ ภา.าาตรฐานให้าี
สารรถนะและควาา.ร้อาเ.่ือเข้าสู่ตลาดแรบบาน 

5ศพโครบการส่บเสริาการประกอบอาชี.อิสระในกลุ่าผู้เรียนอาชีว.ึกษา 
3ศพเบินอุดหนุนการหารายได้ระหว่าบเรียนขอบนักเรียนนัก.ึกษาที่ยากจน 
4ศพโครบการอาชีว.ึกษาาาตรฐานสากล 
6ศพโครบการส่บเสริาสถาน.ึกษาอาชีว.ึกษาให้าีควาาเป็นเลิ.เฉ.าะทาบ 
2ศพโครบการ.ัฒนาระบบการประเาินและการประกันคุ ภา.อาชีว.ึกษาแบบออนไลน์สู่

าาตรฐานสากลพ(APACC)พ 
7ศพโครบการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยา.าสตร์ 
8ศพโครบการควาาร่วาาืออาชีว.ึกษาสู่าาตรฐานนานาชาติ 
9ศพโครบการควาาร่วาาือในการฝึกบานนักเรียนพนัก.ึกษาอาชีว.ึกษาในต่าบประเท. 
10ศพโครบการยกระดับการจัดการอาชีว.ึกษาเ.่ือเป็น.ูนย์กลาบด้านอาชีว.ึกษาขอบภูาิภาคพ

เอเชียตะวันออกเฉียบใต ้
11ศพโครบการควาาร่วาาือผลิตก าลับคนด้านอาชีว.ึกษาตอบสนอบการผลิตและบริการพพพพพพ

ในพ10พกลุ่าอุตสาหกรรา 
15ศพโครบการขยายและยกระดับการจัดการอาชีว.ึกษาระบบทวิภาคี 
13ศพโครบการผลบานวิจัยเ.ื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
14ศพโครบการผลบานวิจัยเ.ื่อสร้าบอบค์ควาารู้ 
16ศพโครบการทักษะการใช้ภาษาอับกฤษเ.่ือการสื่อสาร 
12ศพโครบการเบินอุดหนุนการ.ึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
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17ศพโครบการควาาร่วาาือกับต่าบประเท.เ.่ือ.ัฒนาอาชีว.ึกษาไทยประเท.ไทย 
18 ศพโครบการ.ัฒนาาาตรฐานก าลั บคนอาชี ว.ึ กษาด้ าน เทคโน โลยี น วัตกรราพพพพพพ

(Innovative Technology)พให้.ร้อาก้าวสู่พThailand 4.0 
19ศพโครบการ.ัฒนาอุตสาหกรราเทคโนโลยีขั้นสูบและอุตสาหกรราแห่บอนาคตใน.้ืนที่

ระเบียบเ.รษฐกิจภาคตะวันออก 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ  
1. โครบการส่บเสริาการ.ัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
5.พโครบการขยายโอกาสการ.ึกษาวิชาชี.และ.ัฒนาทักษะวิชาชี.เ.่ือเตรียาควาา.ร้อา

เข้าสู่ตลาดแรบบานพ(Fix it center) 
3.พโครบการอาชีวะ.ัฒนา 
4.พโครบการเตรียาควาา.ร้อาผู้เรียนอาชีว.ึกษาพ(Pre.Voc.Ed) 
6.พโครบการเบินอุดหนุนอบค์การเกษตรในอนาคตแห่บประเท.ไทยพใน.ระราชูปถัาภ์พสาเด็จ

.ระเท.รัตนราชสุดาฯสยาาบราราชกุาารี 
2ศพโครบการเบินอุดหนุนกิจกรราอบค์การวิชาชี.อุตสาหกรรา 
7ศพโครบการเบินอุดหนุนกิจกรราอบค์การวิชาชี..า ิชยกรราพควาาคิดสร้าบสรรค์พ

อ านวยการพและอาชี.เฉ.าะทาบ 
8ศพโครบการเบินอุดหนุน.ัฒนาคุ ภา.การจัดการอาชีว.ึกษาเอกชน 
9ศพโครบการเบินอุดหนุนเสริาสร้าบประสบการ ์อาชีว.ึกษาและสร้าบรายได้ระหว่าบเรียน

โรบเรียนเอกชนประเภทอาชีว.ึกษา 
10ศพโครบการยกระดับาาตรฐานทักษะวิชาชี.ผู้เรียนอาชีว.ึกษา 
11ศพโครบการส่บเสริาการ.ัฒนาทักษะอาชี.ให้กับผู้เรียนตาานโยบายลดเวลาเรียนเ.่ิาเวลารู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4พกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ   
1.พโครบการสร้าบค่านิยาอาชีว.ึกษา 
2.พโครบการเบินอุดหนุนนักเรียนอาชีว.ึกษาเ.่ือแก้ไขปัญหาควาายากจนในชนบท 
3ศพโครบการเบินอุดหนุนค่าอุปกร ์การเรียนขอบนักเรียนสายอาชี.อาชีว.ึกษา 
4.พโครบการจัดการ.ึกษาเรียนร่วาหลักสูตรอาชีว.ึกษาและาัธยา.ึกษาตอนปลาย 
6ศพโครบการ.ัฒนาอาชี.ต่อยอดอาชี.ประชากรวัยแรบบานพกลุ่าเป้าหาาย.ิเ.ษพและผู้สูบอายุ 
2.พโครบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ.ึกษาตั้บแต่ระดับอนุบาลจนจบการ.ึกษาขั้น.้ืนฐาน 
7ศพโครบการเบินอุดหนุนทุนเฉลิาราชกุาารี 
8ศพโครบการโรบเรียน.ระราชทานวิทยาลัยก าปบเฌอเตียลพราชอา าจักรกัา.ูชา 
9.พโครบการอาชีวะพ(.ระดาบส) 
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10. โครบการฝึกอบราและ.ัฒนาเกษตรกรให้เป็นพSmart Farmer 
11ศพโครบการเบินอุดหนุนการฝึกอบราเกษตรระยะสั้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
1. โครบการ.ัฒนาการ.ึกษาวิชาชี.ตาาแนว.ระราชด าริ 
5.พโครบการจัดอาชีว.ึกษาเ.่ือคน.ิการ 
3.พโครบการร รบค์ป้อบกันและแก้ไขปัญหายาเส.ติด 
4.พโครบการเบินอุดหนุนสิ่บอ านวยควาาสะดวกและสื่อบริการขอบนักเรียน.ิการ 
6ศพโครบการธนาคารขยะในสถาน.ึกษา 
2ศพโครบการปลูกจิตส านึกรักษาทรั.ยากรป่าไา้ 
7ศพโครบการ.ัฒนาอุตสาหกรราเ.าะเลี้ยบกุ้บและสัตว์น้ าชายฝั่บที่เป็นกับสิ่บแวดล้อา 
8.พโครบการอาชีวะ.ัฒนาค่านิยาไทยพ:พเกษตรกรทฤษฎีใหา่และวัฒนธรราท้อบถิ่น 
9.พโครบการป้อบกันและแก้ไขการตั้บครรภ์ในเยาวชนคน.ันธุ์พR 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
1.พโครบการผลิตพ.ัฒนาพเสริาสร้าบคุ ภา.ชีวิตครูพค าจารย์พและบุคลากรทาบการ.ึกษา 
2.พโครบการจ้าบครูวิชาชี.ผู้ทรบคุ ค่า 
3ศพโครบการเบินอุดหนุนเบินเ.ิ่าค่าครอบชี.ชั่วคราวครูโรบเรียนเอกชน 
4ศพโครบการเบินอุดหนุนค่าตอบแทนครูท่ีสอนนักเรียน.ิการในโรบเรียนเอกชน 
5.พโครบการเบินอุดหนุนตรวจติดตาาประเาินผลการจัดการ.ึกษาโรบเรียนเอกชน 
6.พโครบการเร่บประสิทธิภา.การสอนครูอาชีว.ึกษา 
7.พโครบการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเ.ื่อคืนครูให้นักเรียน 
8ศพโครบการผลิตสื่ออบค์ควาารู้วิชาชี.บริการประชาชนเผยแ.ร่ทาบสถานีวิทยุพR-Radio Network 
9ศพโครบการเ.ิ่าประสิทธิภา.การเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีว.ึกษา 
10ศพเบินอุดหนุนโครบการทาบไกลผ่านดาวเทียา 
11ศพโครบการเบินอุดหนุนค่าบ ารุบสาาชิกวิทยาลัยนักบริหารการ.ึกษาช่าบเทคนิคแผนโคลัาโบ 
15ศพโครบการลดปัญหาการออกกลาบคันขอบผู้เรียนอาชีว.ึกษา 
13ศพโครบการ.ัฒนาเทคโนโลยีสารสนเท.เ.่ือการจัดการเรียนการสอนบริหารจัดการ 
14ศพโครบการ.ัฒนาสื่อดิจิทัลด้านอาชี.และวิชาชี.เ.่ือขับเคลื่อนเ.รษฐกิจและสับคาดิจิทัล 
16ศพโครบการสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลชุาชน 
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นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  
    นโยบายรัฐานตรีว่าการกระทรวบ.ึกษาธิการพ(นายธีระเกียรติพพเจริญเ.รษฐ.ิลป์)พ พพพพพพ
าีสาระส าคัญพดับนี้พ 
  1. น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
ขอบ.ระบาทสาเด็จ.ระปราินทราหาภูาิ.ลอดุลยเดชพและสาเด็จ.ระเจ้าอยู่หัวาหาวชิราลบกร พ
บดินทรพพเท.ยวราบกูรพาาขับเคลื่อนบานด้านการ.ึกษาให้เกิดเป็นรูปธรราพเ.ราะ.ระราชป ิธาน
ขอบ.ระอบค์ท่านพถือเป็น.รอันสูบสุดพและาอบเป็นนโยบายพเ.่ือเป็นแนวทาบในการปฏิบัติงานแก่
หน่วยบานในสับกัด 
  2. กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
  กระทรวบ.ึกษาธิการจะด าเนินการตาาแผนยุทธ.าสตร์ชาติพระยะพ20พปงพ(.ศ.ศพ2560 -
2579) ภายใต้วิสัยทั.น์พ“ประเท.าีควาาาั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพเป็นประเท..ัฒนาแล้วพด้วยการ.ัฒนา
ตาาปรัชญาพพพขอบเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ” ซึ่บได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรานูญฯพโดยยึดยุทธ.าสตร์ชาติเป็น
จุดเน้นด้านการ.ึกษาพที่จะด าเนินการพพ6พด้านพคือพ 
    1) ควาาาั่นคบพ 
    2) การสร้าบควาาสาาารถในการแข่บขันพ 
    3) การ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.คนพ 
    4) การสร้าบโอกาสควาาเสาอภาคและควาาเท่าเทียากันทาบสับคาพ 
    5) การสร้าบการเติบโตบนคุ ภา.ชีวิตที่เป็นาิตรต่อสิ่บแวดล้อา 
    6) การปรับสาดุลและ.ัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  3. จุดเน้นส ำคัญ นโยบำย แนวทำงหลักกำรด ำเนินงำนและโครงกำรส ำคัญของ

กระทรวงศึกษำธิกำร 
   นายธีระเกียรติพเจริญเ.รษฐ.ิลป์ รัฐานตรีว่าการกระทรวบ.ึกษาธิการ ได้าอบ
จุดเน้นเชิบนโยบายพแนวทาบการด าเนินบานพและโครบการส าคัญขอบกระทรวบ.ึกษาธิการโดยยึด
กรอบยุทธ.าสตร์ชาติพ2พด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรราพดับนี้ 
   1. ด้ำนควำมม่ันคง แนวทำงหลัก  

1.1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน     
     1ศ1ศ1พการเสริาสร้าบควาาาั่นคบขอบสถาบันหลัก น้อาน า.ระราชป ิธาน
และ.ระราชกระแสด้านการ.ึกษาพ.ัฒนาหลักสูตรพการเรียนการสอนวิชาที่าีเนื้อหาเกี่ยว
ประวัติ.าสตร์และสถาบัน.ระาหากษัตริย์      
     1ศ1ศ5พ.ัฒนากระบวนการเรียนการสอนพเ.่ือควาาปรอบดอบและสาานฉันทพ์ 

นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
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    1.2 กำรบริหำรจัดกำร 
      1.2.1 การ.ึกษาจับหวัดชายแดนภาคใต้และ.้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
      1ศ5ศ5พป้อบกันและแก้ไขปัญหายาเส.ติดในสถาน.ึกษา 
   2. ด้ำนกำรผลิต พัฒนำก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน แนวทำง

ทำงหลักพ:พผลิต พัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
    2.1 กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สื่อ และครูด้ำนภำษำ 
      5ศ1ศ1พยกระดับวิชาภาษาอับกฤษรอบรับพThailand 4.0 ในสถาน.ึกษา
สับกัดส านักบานค ะกรราการการ.ึกษาขั้น.้ืนฐานอย่าบต่อเนื่อบพและสับกัดส านักบานค ะกรราการ
การอาชีว.ึกษาพโดยจัดท าพEcho English Vocational ซึ่บเป็น Application ภาษาอับกฤษพส าหรับ
นักเรียนอาชีว.ึกษา และการอบราโดยพBoot Camp ตลอดจน.ัฒนาทักษะภาษาอับกฤษขอบ
ประชาชนในรูปแบบต่าบๆ พอาทิพหลักสูตรภาษาอับกฤษระยะสั้นพApplication และสื่อต่าบๆ พที่หลากหลายพ 
      2.1.2พ.ัฒนาวิชาภาษาจีนพโดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอับกฤษ โดยปงพ
5620พจะด าเนินการเป็นกลุ่าเล็กโดยการสนับสนุนขอบสถานทูตสาธาร รัฐประชาชนจีน 
      2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็า.ึกษาพ(STEM Education)พ
เ.่ือแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยา.าสตร์ขอบประเท. 
      5ศ1ศ4พ.ัฒนาโรบเรียนวิทยา.าสตร์พห้อบเรียนหลักสูตร.ิเ.ษเ.่ือเสริาสร้าบ
.ักยภา.การแข่บขัน 
    2.2 ผลิตก ำลังคนรองรับ New S-Curve โดยสาน.ลับประชารัฐด้านการ.ึกษา
และจัดการ.ึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่บพโดยใช้สถานการ ์จริบจากสถานประกอบการและชุาชนพ
“ปรับโรบบานพเป็นโรบเรียน”พโดยาุ่บเน้นให้นักเรียนพนัก.ึกษาได้ฝึกทักษะฝงาือควบคู่กับการฝึกทักษะ
การท าบานร่วากับผู้อ่ืนพเ.่ือให้าีสารรถนะท่ีเป็นไปตาาควาาต้อบการขอบสถานประกอบการพ 
    2.3 ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน เร่งรัดกำรพัฒนำอำจำรย์ พเ.่ือผลิต
นวัตกรราและเทคโนโลยีรอบรับอุตสาหกรราเป้าหาายพ10พอุตสาหกรราใหา ่
   3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน แนวทำงหลัก 
    3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
      3ศ1ศ1พการจัดการ.ึกษาเด็กปฐาวัย    
       1)พกระทรวบ.ึกษาธิการพรั บผิ ดชอบดู เด็ กระดับชั้นอนุบาลพ1พพพพพพพพพพพ
ถึบระดับชั้นอนุบาลพ3พพ(เด็กอายุพ3พ-พ6พปง)พพและจัดท าาาตรฐานผู้เรียนพครูพสถาน.ึกษาและผู้บริหารเ.่ือ
ประกันคุ ภา.ให้แก่เด็กปฐาวัยทุกสับกัด 
       2)พหน่วยบานอ่ืนอาทิกระทรวบาหาดไทยรับผิดชอบดูเด็กขอบ.ูนย์
.ัฒนาเด็กเล็กพ 
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      3ศ1ศ5พการส่บเสริาพปลูกฝับคุ ธรราพจริยธรรา  
       1)พเรื่อบคุ ธรราพจริยธรราเน้นการ.ัฒนาคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์
ในเด็กพเยาวชนพและต่อยอดการสร้าบควาาดีพซึ่บโาเดลการสร้าบควาาดีาีหลายทาบทั้บกระบวนการ
ลูกเสือ-เนตรนารีพรวาทั้บรูปแบบโรบเรียนคุ ธรราพโรบเรียนวิถี.ุทธพและโครบการยุวทูตควาาดี 
       2)พร รบค์ให้เด็กพ“เกลียดการโกบพควาาไา่ซื่อสัตย์” 
      3ศ1ศ3พการ.ัฒนาพปรับปรุบหลักสูตรพการเรียนการสอน  
       1)พหลักสูตราีควาายืดหยุ่นพชุาชนท้อบถิ่นสาาารถออกแบบหลักสูตรเอบได้ 
       2) ปรับปรุบหลักสูตรพโดยเ.ิ่าพ3พวิชาพซึ่บอยู่ในกรอบเดิาพได้แก่พวิชา
ภูาิ.าสตร์พICT และพDesign and Technology โดยวิชา ICT และพDesign and Technologyพเป็นการ
สนับสนุนพช่วยเหลือจากประเท.อับกฤษและประเท.สหรัฐอเาริกา 
       3)พแก้ ไขปัญหาอ่านไา่ออกเขียนไา่ ได้ พเน้นกิจกรราการอ่าน
โดยเฉ.าะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟับและการปรับปรุบห้อบสาุด 
       4) เน้นการจัดการเรียนการสอนพการคิดวิเคราะห์ตาารูปแบบพ
Active Learning ในห้อบเรียนปกติและกิจกรราเสริาพโดยกิจกรราลดเวลาเรียนพเ.่ิาเวลารู้พเป็น
กิจกรรา/พวิธีการย่อย รวาทั้บการรอบรับผลการทดสอบพPISA และพSTEM Education 
      3.1.4 การวัดและประเาินผลพ 
       1)พการวาบแผนการประเาินผลนักเรียนนานาชาติพ(PISA)พเ.ื่อให้ผล
คะแนนสูบขึ้น 
       2)พการประเาินผลพO - Net ในวิชาสั บคา.ึกษาให้ส านั กบาน
ค ะกรราการการ.ึกษาขั้น.้ืนฐานพเป็นผู้ประเาินพส าหรับวิชาค ิต.าสตร์พและวิทยา.าสตร์พให้
สถาบันส่บเสริาการสอนวิทยา.าสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
       3)พการออกข้อสอบวิชาค ิต.าสตร์พและวิทยา.าสตร์พด าเนินการใน
รูปค ะท าบานออกข้อสอบ 
    3.2 กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      3ศ5ศ1พการสรรหาครูพ 
       1)พโครบการผลิตครูเ.่ือ.ัฒนาท้อบถิ่นพาอบให้ส านักบานค ะกรราการ
การ.ึกษาขั้น.้ืนฐานและส านักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพเป็นหน่วยบานหลักด าเนินการสรร
หาครู (การผลิตพรูปแบบการสรรหาพการบรรจุแต่บตั้บพการติดตาา.ร้อาการ.ัฒนา) 
       5)พเปิดโอกาสให้คนเก่บาาเป็นครู 
      3ศ5ศ5พปรับเก ฑ์การประเาินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อาโยบกับการ
เรียนการสอนเ.่ือให้ครูอยู่ในห้อบเรียน 
      3.2.3 การ.ัฒนาครูพการอบราครู 
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       1)พหลักสูตรในการอบราครูให้าีควาาเชื่อาโยบกับการได้รับวิทยฐานะพพและ
การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชี.ครู โดยต้อบเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุาัติ/เห็นชอบ รวาทั้บการ
.ัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online 
       2)พหน่วยด าเนินการพให้หน่วยบานกลาบในการ.ัฒนาครูพค าจารย์และ
บุคลากรทาบการ.ึกษาพได้แก่พสถาบันอุดา.ึกษาพาหาวิทยาลัยพและสถาบัน.ัฒนาครูพค าจารย์และ
บุคลากรทาบการ.ึกษา 
   4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และกำรลดควำมเหลื่อมล  ำทำงกำรศึกษำ

แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    4.1 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำโดยยกระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำพที่ต้อบการควาาช่วยเหลือและ.ัฒนาเป็น.ิเ.ษอย่าบเร่บด่วนพ( ICU) รวาทั้บการ
ด าเนินการตาาแนวทาบพNo Child Left Behind คือพจัดท าข้อาูลเ.่ือส่บต่อผู้เรียนพการป้อบกันพการ
ติดตาาเด็กออกกลาบคันโดยชุาชนพผู้ปกครอบร่วารับผิดชอบพและคัดกรอบเด็กที่าีควาาจ าเป็นและ
ต้อบการเป็น.ิเ.ษพ 
    4.2 เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลพโดยบูร าการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเ.่ือการ.ึกษาให้สาาารถใช้ประโยชน์ร่วากันพทั้บด้านโครบสร้าบ.้ืนฐานและระบบเครือข่ายพ
ด้านระบบข้อาูลสารสนเท.เ.่ือการ.ึกษาพด้านสื่อและอบค์ควาารู้พรวาถึบการ.ัฒนาบุคลากรให้ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าบสร้าบสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลบพ 
    4.3 จัดระบบกำรคัดเลือกเข้ำเรียนมหำวิทยำลัย (Admission) เ.่ือสร้าบ
ควาาเท่าเทียาในการใช้สิทธิ์เข้า.ึกษาต่อระดับอุดา.ึกษาผ่านระบบพClearing-House 
   5. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทำง
หลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
    1ศพโครบการธนาคารขยะ โดยโรบเรียนและชุาชนร่วาคัดแยกขยะพน ากลับาาใช้

ประโยชน์ 
    2. การสร้าบจิตส านึกการ.ัฒนาอย่าบยั่บยืน เช่นพโรบเรียนตาา.ระราชด าริพ:พต้นแบบ

การจัดการสิ่บแวดล้อา 
    3. หลักปรัชญาขอบเ.รษฐกิจ.อเ.ียบโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
   6. ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร 
    6.1 เรื่องกฎหมำย  เตรียาควาา.ร้อาเกี่ยวกับกฎหาายการ.ึกษาพเ.่ือรอบรับ
ร่าบรัฐธรรานูญพ.ศ.ศพศศศศพจ านวนพ15พฉบับพดับนี้ 
      2ศ1ศ1พกฎหาายหลัก 
       1)พ.ศรศบศพการ.ึกษาแห่บชาติพ.ศ.ศพศศศศ 
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                         กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   

 

       5)พ.ศรศบศพกอบทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรั.ย์พ.ศ.ศพ 
       3)พ.ศรศบศปฏิรูปการ.ึกษา:จัดตั้บค ะกรราการให้แลว้เสร็จภายในพ20พวนั 
      2ศ1ศ5พกฎหาายรอบพในพ.ศรศบศพปฏิรูปการ.ึกษา 
       1)พพ.ศรศบศพระเบียบบริหารราชการกระทรวบ.ึกษาธิการพ(ฉบับที่พศศ)พ.ศ.ศพ 
       5)พ.ศรศบศพสภาครูและบุคลากรทาบการ.ึกษา 
       3)พพ.ศรศบศระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาบการ.ึกษา(ฉบับที่ศศ)พ
.ศ.ศพศ 
       4)พพ.ศรศบศพเบินเดือนพวิทยฐานะและเบินประจ าต าแหน่บข้าราชการครู 
       6)พ.ศรศบศพการอุดา.ึกษาพ.ศ.ศพศศศศ 
       2)พ.ศรศบศพโรบเรียนเอกชนพ(ฉบับที่พศศ)พ.ศ.ศพศศศศ 
       7)พ.ศรศบศพการ.ึกษาตลอดชีวิตพ.ศ.ศพศศศศ 
       8)พ.ศรศบศพเทคโนโลยีเ.่ือการ.ึกษาพ.ศ.ศพศศศศ 
       9)พ.ศรศบศพกอบทุน.ัฒนาครูพ.ศ.ศพศศศศพ 
     6.2 ปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     6.3 กำรจัดตั งกระทรวงอุดมศึกษำที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
     6.4 กำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับพื นที่ 
     6.5 บริหำรจัดกำรโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนำดเล็ก 
 
 
 
              กรอบยุทธ.าสตร์ชาติพระยะพ50พปงพ(.ศ.ศพ5620-5679)พเ.่ือใช้เป็นกรอบแนวทาบการ
.ัฒนาประเท.ในระยะพ50พปงพโดยก าหนดวิสัยทั.น์พเป้าหาายและยุทธ.าสตร์พดับนี้พ 
   วิสัยทัศน์  
   “ประเท.ไทยาีควาาาั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพเป็นประเท..ัฒนาแล้วด้วยการ.ัฒนา
ตาาหลักปรัชญาขอบเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ”พและเป็นคติ.จน์ประจ าชาติว่าพ“าั่นคบพาั่บค่ับพยั่บยืน” 
   เป้ำหมำย 
    1. ควำมม่ันคง 
  พพพพ 1ศ1พการาีควาาาั่นคบปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลบทั้บภายในประเท.และ
ภายนอกพประเท.ในทุกระดับพทั้บระดับประเท.พสับคาพชุาชนพครัวเรือนพและปัจเจกบุคคลพและาี
ควาาาั่นคบในทุกาิติพทั้บาิติเ.รษฐกิจพสับคาพสิ่บแวดล้อาพและการเาือบพพ 
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  พพพพ  1ศ5พประเท.าีควาาาั่นคบในเอกราชและอธิปไตยพาีสถาบันชาติพ.าสนาและ
.ระาหากษัตริย์ที่เข้าแข็บเป็น.ูนย์กลาบและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจขอบประชาชนพระบบการเาือบาีควาา
าั่นคบพพพพพเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเท.ท่ีต่อเนื่อบและโปร่บใสตาาหลักธรราาภิบาล 
  พพพพ 1ศ3พสับคาาีควาาปรอบดอบและควาาสาาัคคีพสาาารถผนึกก าลับเ.่ือ.ัฒนา
ประเท.ชุาชนพาีควาาเข้าแข็บพครอบครัวาีควาาอบอุ่นพ 
พพ  พพพพ 1ศ4พประชาชนาีควาาาั่นคบในชีวิตพาีบานและรายได้ที่าั่นคบ.อเ.ียบกับการ
ด ารบชีวิตาีที่อยู่อา.ัยพและควาาปลอดภัยในชีวิตทรั.ย์สิน 
พพ  พพพพ 1ศ6พฐานทรั.ยากรและสิ่บแวดล้อาพาีควาาาั่นคบขอบอาหารพ.ลับบานพและน้ า 
     2. ควำมม่ังคั่งพพ  
  พพพพ  5ศ1พประเท.ไทยาีการขยายตัวขอบเ.รษฐกิจอย่าบต่อเนื่อบพยกระดับเป็นประเท.
ในกลุ่ารายได้สูบพควาาเหลื่อาล้ าขอบการ.ัฒนาลดลบพประชากรได้รับผลประโยชน์จากการ.ัฒนา
อย่าบเท่าเทียากันาากขึ้นพพ 
 5ศ5พเ.รษฐกิจาีควาาสาาารถในการแข่บขันสูบพสาาารถสร้าบรายได้ทั้บ
ภายในและภายนอกประเท.พสร้าบฐานเ.รษฐกิจและสับคาแห่บอนาคตพและเป็นจุดส าคัญขอบการ
เชื่อาโยบในภูาิภาคพพพทั้บการคานาคาขนส่บพการผลิตพการค้าการลบทุนและการท าธุรกิจพาีบทบาทส าคัญ
ในระดับภูาิภาคพพและระดับโลกพเกิดสายสัา.ันธ์ทาบเ.รษฐกิจและการค้าอย่าบาี.ลับพพ  พพพพ
 5ศ3พควาาสาบูร ์ในทุนที่จะสาาารถสร้าบการ.ัฒนาคนอย่าบต่อเนื่อบพได้แก่พ
ทุนานุษย์พทุนทาบปัญญาพทุนทาบการเบินพทุนที่เป็นเครื่อบาือเครื่อบจักรพทุนทาบสับคาพและทุน
ทรั.ยากรธรราชาติและสิ่บแวดล้อา   
  3. ควำมย่ังยืน 
   3ศ1พการ.ัฒนาที่สาาารถสร้าบควาาเจริญพรายได้พและคุ ภา.ชีวิตขอบ
ประชาชนพพให้เ.่ิาขึ้นอย่าบต่อเนื่อบพซึ่บเป็นการเจริญเติบโตขอบเ.รษฐกิจที่ไา่ใช้ทรั.ยากรธรราชาติ
เกิน.อดีพไาส่ร้าบาลภาวะต่อสิ่บแวดล้อาจนเกินควาาสาาารถในการรอบรับและเยียวยาขอบระบบนิเว.น์พพ 
   3ศ5พการผลิตและการบริโภคเป็นาิตรกับสิ่บแวดล้อาพและสอดคล้อบกับ
กฎระเบียบพพขอบประชาคาโลกพซึ่บเป็นที่ยอารับร่วากันพควาาอุดาสาบูร ์ขอบทรั.ยากรธรราชาติ
และสิ่บแวดล้อาาีคุ ภา.ดีขึ้นพคนาีควาารับผิดชอบต่อสับคาพาีควาาเอ้ืออาทรพเสียสละเ.่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวาพพ  
  3ศ3พประชาชนทุกภาคส่วนในสับคายึดถือและปฏิบัติตาาปรัชญาขอบเ.รษฐกิจ.อเ.ียบพพ 
  วัตถุประสงค์พ 
   1ศพเ.่ือสร้าบควาาปรอบดอบสาานฉันท์พพพพ 
   5ศพเ.่ือเ.่ิากระจายโอกาสและคุ ภา.การให้บริการขอบรัฐอย่าบทั่วถึบพเท่าเทียาพเป็นธรรา    
   3ศพเ.่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการพ 
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   4ศพเ.่ือเ.่ิาาูลค่าสินค้าเกษตรพอุตสาหกรราพและบริการด้วยนวัตกรรา   
ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศำสตร์ พ 
ซึ่บเก่ียวข้อบกับภารกิจขอบส านักบานปลัดกระทรวบ.ึกษาธิการพ2พยุทธ.าสตร์พดับนี้พ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมม่ันคง 
 ยุทธ.าสตร์ที่ พ1ศ1พเสริาสร้าบควาาาั่นคบขอบสถาบันหลักและการปกครอบระบอบ
ประชาธิปไตยอันาี.ระาหากษัตริย์ทรบเป็นประาุข 
 ยุทธ.าสตร์ที่พ1ศ3พการรักษาควาาาั่นคบภายในพและควาาสบบเรียบร้อยภายในพตลอดจนการ
บริหารจัดการควาาาั่นคบชายแดนและชายฝั่บทะเล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 ยุทธ.าสตร์ที่พ5ศ5 การ.ัฒนาภาคการผลิตและบริการพบนฐานขอบการ.ัฒนานวัตกรราและาี
ควาาเป็นาิตรต่อสิ่บแวดล้อาพโดยาีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้าแข็บเ.่ือสร้าบาูลค่าเ.่ิาและขยาย
กิจกรราการผลิตภาคเกษตรพภาคอุตสาหกรราพบริการและการท่อบเที่ยวพ 
 ยุทธ.าสตร์ที่พ5ศ3พการ.ัฒนาผู้ประกอบการและเ.รษฐกิจชุาชนพ.ัฒนาทักษะผู้ประกอบการพ
ยกระดับผลิตภา.แรบบานและ.ัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาบและขนาดย่อาพ(SMEs) และ.ัฒนา
วิสาหกิจชุาชนและสถาบันเกษตรกร 
 ยุทธ.าสตร์ที่พ5ศ6พการลบทุน.ัฒนาโครบสร้าบ.้ืนฐานในด้านการขนส่บพด้าน.ลับบานพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเท.และการสื่อสารและการวิจัยและ.ัฒนาพ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพศักยภำพคน 
 ยุทธ.าสตร์ที่พ3ศ1พการ.ัฒนา.ักยภา.คนตลอดช่วบชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตขอบประเท. 
 ยุทธ.าสตร์ที่พ3ศ5พการยกระดับคุ ภา.การ.ึกษาและการเรียนรู้ให้าีคุ ภา.เท่าเทียาพและทั่วถึบ 
 ยุทธ.าสตร์ที่พ3ศ3พการปลูกฝับระเบียบวินัยพคุ ธรราพจริยธรราพค่านิยาท่ี.ึบประสบค์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม   
 ยุทธ.าสตร์ที่พ4ศ1พการสร้าบควาาาั่นคบและการลดควาาเหลื่อาล้ าทาบด้านเ.รษฐกิจและสับคา 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
 ยุทธ.าสตร์ที่พ6ศ1พการจัดระบบอนุรักษ์พฟ้ืนฟูและป้อบกันการท าลายทรั.ยากรธรราชาติ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธ.าสตร์ที่พ2ศ1พการปรับปรุบโครบสร้าบพบทบาทพภารกิจขอบหน่วยบานภาครัฐให้าีขนาดที่เหาาะสา 
 ยุทธ.าสตร์ที่พ2ศ4พการต่อต้านการทุจริตและประ.ฤติาิชอบ 
 ยุทธ.าสตร์ที่พ2ศ6พการปรับปรุบกฎหาายและระเบียบต่าบๆ พให้ทันสาัยพเป็นธรราและเป็นสากล 
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

 
 
   
 ส านักบานค ะกรราการ.ัฒนาการเ.รษฐกิจและสับคาแห่บชาติได้จัดท าแผน.ัฒนา
เ.รษฐกิจและสับคาแห่บชาติพฉบับที่พ15พ(.ศ.ศพ5620-5624)พส าหรับใช้เป็นแผน.ัฒนาประเท.ไทย
ในระยะพ6พปงพซ่ึบเป็นการแปลบยุทธ.าสตร์ชาติพระยะพ50พปงพสู่การปฏิบัติอย่าบเป็นรูปธรราพเ.่ือ
เตรียาควาา.ร้อาและวาบรากฐานในการยกระดับประเท.ไทยให้เป็นประเท.ที่.ัฒนาแล้วพาีควาา
าั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพด้วยการ.ัฒนาตาาปรัชญาขอบเ.รษฐกิจ.อเ.ียบพซึ่บการ.ัฒนาประเท.ในระยะ
ขอบแผน.ัฒนาเ.รษฐกิจและสับคาแห่บชาติพฉบับที่พ15พ(.ศ.ศพ5620-5624)พพาีหลักการที่ส าคัญพคือพ 
   1)พยึดพ“หลักปรัชญาขอบเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ”เ.่ือให้เกิดบูร าการการ.ัฒนาในทุก
าิติอย่าบสาเหตุสาผลพาีควาา.อประาา พและาีระบบภูาิคุ้ากันและการบริหารจัดการควาาเสี่ยบที่
ดีพซึ่บเป็นเบื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการ.ัฒนาที่ยั่บยืนซึ่บาุ่บเน้นการ.ัฒนาคนพาีควาาเป็นคนที่สาบูร ์พ
สับคาไทยพพพพพพเป็นสับคาคุ ภา.พาีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสับคาได้ด าเนินชีวิตที่ดีาี
ควาาสุขพและอยู่ร่วากันพอย่าบสาานฉันท์พ 
   5)พยึดพ“คนเป็น.ูนย์กลาบการ.ัฒนา”าุ่บสร้าบคุ ภา.ชีวิตพและสุขภาวะที่ดีพส าหรับ
คนไทยพ.ัฒนาคนให้าีควาาเป็นคนที่สาบูร ์พาีวินัยพใฝ่รู้พาีควาารู้พาีทักษะพาีควาาคิดสร้าบสรรค์พาี
ทั.นคติที่ดี รับผิดชอบต่อสับคาพาีจริยธรราและคุ ธรราพ.ัฒนาคนทุกช่วบวัยและเตรียาควาา.ร้อา
เข้าสู่สับคาผู้สูบอายุอย่าบาีคุ ภา.พรวาถึบการสร้าบคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่บแวดล้อาอย่าบ
เกื้อกูลพอนุรักษ์พฟ้ืนฟูพพใช้ประโยชน์ทรั.ยากรธรราชาติและสิ่บแวดล้อาอย่าบเหาาะสา  
   3)พยึด “วิสัยทั.น์ภายใต้ยุทธ.าสตร์ชาติพระยะพ50พปง”พาาเป็นกรอบขอบวิสัยทั.น์
ประเท.ไทยในแผน.ัฒนาเ.รษฐกิจและสับคาแห่บชาติพฉบับที่พ15พวิสัยทั.น์  “ประเท.ไทยาีควาา
าั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพพพเป็นประเท..ัฒนาแล้วด้วยการ.ัฒนาตาาหลักปรัชญาขอบเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ”พ
หรือเป็นคติ.จน์ประจ าชาติว่าพ“าั่นคบพาั่บค่ับพยั่บยืน” 
   4)พยึด “เป้าหาายอนาคตประเท.ไทยพปงพ5679”พที่เป็นเป้าหาายในยุทธ.าสตร์
ชาติพระยะพ50พปง าาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหาายที่จะบรรลุในพ6พปงแรกและเป้าหาายในระดับ
ย่อยลบาาพควบคู่กับกรอบเป้าหาายที่ยั่บยืนพ(SDGs)  
   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทาบเ.รษฐกิจที่ลดควาาเหลื่อาล้าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตพจากการเ.ิ่าผลิตภา.การผลิตบนฐานขอบการใช้ภูาิปัญญาและนวัตกรรา” 
   2)พยึดพ“หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัาฤทธิ์อย่าบจริบจับในพ6พปงที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัาฤทธิ์พพพพที่เป็นเป้าหาายระยะยาว”  
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วัตถุประสงค์ 
   1ศพเ.่ือวาบรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สาบูร ์พาีคุ ธรราจริยธรราพาีระเบียบวินัย
ค่านิยาที่ดีพพพพาีจิตสาธาร ะพและาีควาาสุขพโดยาีสุขภาวะและสุขภา.ที่ดีพครอบครัวอบอุ่นพ
ตลอดจนเป็นคนเก่บที่าีทักษะควาารู้ควาาสาาารถและ.ัฒนาตนเอบได้ต่อเนื่อบตลอดชีวิต 
   5ศพเ.่ือให้คนไทยาีควาาาั่นคบทาบเ.รษฐกิจและสับคาพได้รับควาาเป็นธรราในการ
เข้าถึบทรั.ยากรและบริการทาบสับคาที่าีคุ ภา.พผู้ด้อยโอกาสได้รับการ.ัฒนา.ักยภา.พรวาทั้บชุาชนาี
ควาาเข้าแข็บ.่ึบ.าตนเอบได้ 
   3ศพเ.่ือให้เ.รษฐกิจเข้าแข็บพแข่บขันได้พาีเสถียรภา.พและาีควาายั่บยืนพสร้าบควาา
เข้าแข็บขอบฐานการผลิตและบริการเดิาและขยายฐานใหา่โดยการใช้นวัตกรราที่เข้าข้นาากขึ้นพ
สร้าบควาาเข้าแข็บขอบเ.รษฐกิจฐานรากพและสร้าบควาาาั่นคบทาบ.ลับบานพอาหารพและน้ า 
   4ศพเ.่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรั.ยากรธรราชาติและคุ ภา.สิ่บแวดล้อาให้สาาารถ
สนับสนุน  การเติบโตที่เป็นาิตรกับสิ่บแวดล้อาและการาีคุ ภา.ชีวิตที่ดีขอบประชาชน 

6ศพเ.่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินาีประสิทธิภา.พโปร่บใสพทันสาัยพและาีการ
ท าบานเชิบบูร าการขอบภาคีการ.ัฒนา 

2ศพเ.่ือให้าีการกระจายควาาเจริญไปสู่ภูาิภาคโดยการ.ัฒนาภาคและเาือบเ.่ือ
รอบรับพพพการ.ัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิาและขยายฐานการผลิตและบริการใหา่ 

7ศพเ.่ือผลักดันให้ประเท.ไทยาีควาาเชื่อาโยบพ(Connectivity) กับประเท.ต่าบๆพ
ทั้บในระดับอนุภูาิภาคพภูาิภาคพและนานาชาติได้อย่าบสาบูร ์และาีประสิทธิภา.พรวาทั้บให้ประเท.
ไทยาีบทบาทน าและสร้าบสรรค์ในด้านการค้าพการบริการพและการลบทุนภายใต้กรอบควาาร่วาาือ
ต่าบๆพทั้บในระดับพพพพพอนุภูาิภาคพภูาิภาคพและโลก 

เป้ำหมำยรวม  
 เ.่ือให้เป็นไปตาาวัตถุประสบค์ดับกล่าวพได้ก าหนดเป้าหาายรวาการ.ัฒนาขอบ
แผน.ัฒนาฯพฉบับที่พ15 ประกอบด้วย 
  1ศพคนไทยาีคุ ลักษ ะเป็นคนไทยที่สาบูร ์พาีวินัยพาีทั.นคติและ.ฤติกรราตาาบรรทัด
ฐานที่ดีพขอบสับคาพาีควาาเป็น.ลเาือบตื่นรู้ พาีควาาสาาารถในการปรับตัวได้อย่าบรู้เท่าทัน
สถานการ ์าีควาารับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวาพาีสุขภา.กายและใจที่ดีพาีควาาเจริญ
บอกบาาทาบจิตวิญญา าีวิถีชีวิตที่.อเ.ียบพและาีควาาเป็นไทย 
  5ศพควาาเหลื่อาล้ าทาบด้านรายได้และควาายากจนลดลบพเ.รษฐกิจฐานรากาีควาา
เข้าแข็บประชาชนทุกคนาีโอกาสในการเข้าถึบทรั.ยากรพการประกอบอาชี.พและบริการทาบสับคาที่
าีคุ ภา.อย่าบทั่วถึบและเป็นธรราพ 
  3ศพระบบเ.รษฐกิจาีควาาเข้าแข็บและแข่บขันได้พโครบสร้าบเ.รษฐกิจปรับสู่
เ.รษฐกิจฐานบริการและดิจิทัลพาีผู้ประกอบการรุ่นใหา่และเป็นสับคาผู้ประกอบการพผู้ประกอบการ



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ5625 

 

18 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

ขนาดกลาบและขนาดเล็กที่เข้าแข็บสาาารถใช้นวัตกรราและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าบสรรค์
คุ ค่าสินค้าและบริการาีระบบพพพการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิาที่าีาูลค่าเ.่ิาสูบขึ้นพและ
าีการลบทุนในการผลิตและบริการฐานควาารู้ชั้นสูบใหา่ๆพที่เป็นาิตรกับสิ่บแวดล้อาและชุาชนพ
รวาทั้บกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูาิภาคเ.่ือลดควาาเหลื่อาล้ า พโดยเ.รษฐกิจไทยาี
เสถียรภา. 

4ศพทุนทาบธรราชาติและคุ ภา.สิ่บแวดล้อาสาาารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นาิตร
กับสิ่บแวดล้อาพาีควาาา่ันคบทาบอาหารพ.ลับบานพและน้ าพ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศพพ 
 ประกอบด้วยพ10พยุทธ.าสตร์พซึ่บเกี่ยวข้อบกับภารกิจขอบส านักบานปลัดกระทรวบ
.ึกษาธิการพ9พยุทธ.าสตร์พดับนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์พให้ควาาส าคัญกับการ
วาบรากฐานการ.ัฒนาคนให้าีควาาสาบูร ์พเริ่าตั้บแต่กลุ่าเด็กปฐาวัยที่ต้อบ.ัฒนาให้าีสุขภา.กาย
และใจที่ดีพาีทักษะพพทาบสาอบพทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตพเ.ื่อให้เติบโตอย่าบาีคุ ภา.พควบคู่
กับการ.ัฒนาคนไทยในพพทุกช่วบวัยให้เป็นคนดีพาีสุขภาวะที่ดี าีคุ ธรราจริยธรราพาีระเบียบวินัยพาี
จิตส านึกท่ีดีต่อสับคาส่วนรวาพพาีทักษะควาารู้พและควาาสาาารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลบ
รอบตัวที่ รวดเร็ว พบน.้ืนฐานขอบการาีสถาบันทาบสับคาที่ เข้าแข็บทั้ บสถาบันครอบครัวพ
สถาบันการ.ึกษาพสถาบัน.าสนาพสถาบันชุาชนพและภาคเอกชนที่ร่วากัน.ัฒนาทุนานุษย์ให้าี
คุ ภา.สูบพอีกท้ับยับเป็นทุนทาบสับคาส าคัญในการขับเคลื่อนพพการ.ัฒนาประเท. 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคมพให้ควาาส าคัญกับพ
การด าเนินการยกระดับคุ ภา.บริการทาบสับคาให้ทั่วถึบโดยเฉ.าะอย่าบยิ่บด้านการ.ึกษาและ
สาธาร สุขพรวาทั้บการปิดช่อบว่าบการคุ้าครอบทาบสับคาในประเท.ไทยซึ่บเป็นการด าเนินบาน
ต่อเนื่อบจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วบแผน.ัฒนาฯพฉบับที่พ11พและาุ่บเน้นาากข้ึนในเรื่อบการ
เ.่ิาทักษะแรบบานและการใช้นโยบายแรบบานที่สนับสนุนการเ.่ิาผลิตภา.แรบบานและเสริาสร้าบ
รายได้สูบขึ้นพและการสร้าบโอกาสพพทาบเ.รษฐกิจและสับคาโดยเฉ.าะอย่าบยิ่บการสนับสนุนในเรื่อบการ
สร้าบอาชี.พรายได้พและให้ควาาช่วยเหลือพพที่เชื่อาโยบพการเ.่ิาผลิตภา.ส าหรับประชากรกลุ่าร้อยละพ
40พรายได้ต่ าสุดพผู้ด้อยโอกาสสตรีพและผู้สูบอายุ อาทิพการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กพขนาดกลาบพและ
ขนาดย่อาพวิสาหกิจชุาชนและวิสาหกิจเ.่ือสับคาพพการ.ัฒนาอบค์กรการเบินพฐานรากและการเข้าถึบ
เบินทุนเ.่ือสร้าบอาชี.พและการสนับสนุนการเข้าถึบปัจจัยพพพการผลิตคุ ภา.ดีที่ราคาเป็นธรราพเป็นต้นพ
และในข ะเดียวกันก็ต้อบเ.่ิาประสิทธิภา.การใช้บบประาา เชิบ.้ืนที่และบูร าการเ.่ือการลด
ควาาเหลื่อาล้ า 
  ยุทธศำสตร์ที่  3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืนเน้นให้
เ.รษฐกิจเติบโตได้ตาา.ักยภา.และาีเสถียรภา.พภาคส่บออกาีการ.ัฒนาจนสาาารถขยายตัวและ
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เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเ.รษฐกิจไทยพผลิตภา.การผลิตขอบประเท.เ.่ิาขึ้นพการลบทุน
ภาครัฐและเอกชนาีการขยายตัวอย่าบต่อเนื่อบและาาจากควาาร่วาาือกันาากขึ้นพประชาชนและ
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีาากขึ้นพและประเท.ไทยาีขีดควาาสาาารถในการแข่บขันทาบเ.รษฐกิจ
สูบขึ้นพนอกจากนี้พยับเน้นให้เ.รษฐกิจรายสาขาาีการเติบโตอย่าบเข้าแข็บพภาคการเกษตรเน้น
เกษตรกรรายั่บยืนและให้เกษตรกราีรายได้เ.่ิาขึ้นพาีการ.ัฒนาเาือบอุตสาหกรรานิเว.พการ
ท่อบเที่ยวสาาารถท ารายได้และแข่บขันได้าากขึ้นพวิสาหกิจขนาดกลาบและขนาดย่อาาีบทบาทต่อ
ระบบเ.รษฐกิจาากขึ้นพภาคการเบินาีประสิทธิภา.เ.่ิาขึ้นพและใช้วิทยา.าสตร์พเทคโนโลยีและ
นวัตกรราขั้นก้าวหน้าที่เข้าข้นาากขึ้นพการ.ัฒนาเ.รษฐกิจดิจิทัลพการ.ัฒนาและยกระดับคุ ภา.
ขอบก าลับคนพและควาาคิดสร้าบสรรค์ในการขยายฐานเ.รษฐกิจพการ.ัฒนา.้ืนที่เ.รษฐกิจใหา่และ
การ.ัฒนาตาาแนวระเบียบเ.รษฐกิจพการผสาผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียาควาา
.ร้อาขอบภาคบริการ ให้สาาารถรอบรับการแข่บขันที่เสรีขึ้นพ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนพประเด็น
ท้าทายที่ต้อบเร่บด าเนินการในช่วบแผน.ัฒนาฯพฉบับที่พ12พได้แก่พการสร้าบควาาาั่นคบขอบฐาน
ทรั.ยากรธรราชาติและยกระดับคุ ภา.สิ่บแวดล้อาพเ.่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นาิตรกับ
สิ่บแวดล้อาและคุ ภา.ชีวิตขอบประชาชนพเร่บแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่บแวดล้อาเ.่ือลดาล.ิษที่เกิดจาก
การผลิต และการบริโภคพ.ัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่บใสเป็นธรราพส่บเสริาการผลิตและการบริโภคที่
เป็นาิตรกับสิ่บแวดล้อาเป็นวบกว้าบาากขึ้นพพต้อบเร่บเตรียาควาา.ร้อาในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเ.่ิาขีดควาาสาาารถในการปรับตัวต่อพพการเปลี่ยนแปลบสภา.ภูาิอากา.พรวาทั้บบริหารจัดการเ.่ือ
ลดควาาเสี่ยบด้านภัย.ิบัติทาบธรราชาติ  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่
ควำมม่ันคั่งและยั่งยืน ให้ควาาส าคัญต่อการฟ้ืนฟู.้ืนฐานด้านควาาาั่นคบที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
.ัฒนาทาบเ.รษฐกิจและสับคาขอบประเท. โดยเฉ.าะการอยู่ร่วากันในสับคาอย่าบสันติขอบผู้าี
ควาาเห็นต่าบทาบควาาคิดและอุดาการ ์บน.้ืนฐานขอบการปกครอบระบอบประชาธิปไตยอันาี
.ระาหากษัตริย์เป็นประาุขและการเตรียาการรับาือกับภัยคุกคาาข้าาชาติซึ่บจะส่บผลกระทบอย่าบาี
นัยยะส าคัญต่อการ.ัฒนาเ.รษฐกิจและสับคาขอบประเท.ในระยะ 50พปงข้าบหน้า 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติ     
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย เป็นช่วบเวลาส าคัญที่ต้อบเร่บปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
ให้เกิดผลสัาฤทธิ์อย่าบจริบจับพเ.่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่บเสริาการ.ัฒนาประเท.
ในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหาายพทั้บการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่บใสพาีประสิทธิภา.พ
รับผิดชอบพตรวจสอบได้อย่าบเป็นธรราพและประชาชนาีส่วนร่วาพาีการกระจายอ านาจพและแบ่บ
ภารกิจรับผิดชอบที่เหาาะสาพระหว่าบส่วนกลาบพภูาิภาคพและท้อบถิ่น และวาบ.้ืนฐานเ.่ือให้บรรลุ
ตาากรอบเป้าหาายอนาคตในปงพ2579 
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                         นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบโลจิสติกส์  าุ่บเน้นการ
ขยายขีดควาาสาาารถพพและ.ัฒนาคุ ภา.การให้บริการพเ.่ือรอบรับการขยายตัวขอบเาือบพพและ.้ืนที่
เ.รษฐกิจหลักพพและส่บเสริาการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบทุกกลุ่าในสับคาพสนับสนุนให้เกิดควาาเชื่อาโยบใน
อนุภูาิภาคและในอาเซียนอย่าบเป็นระบบพโดยาีโครบข่ายเชื่อาโยบภายในประเท.ที่สนับสนุนการ.ัฒนา
.้ืนที่ตาาแนวระเบียบเ.รษฐกิจต่าบๆพพการ.ัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้อบ
กับาาตรฐานสากลเ.่ือเ.่ิาประสิทฺธิภา.พพการด าเนินการสร้าบควาาเป็นธรราในการเข้าถึบบริการ
.้ืนฐานพและการคุ้าครอบผู้บริโภคพการ.ัฒนาอุตสาหกรราต่อเนื่อบเ.่ือสร้าบโอกาสทาบเ.รษฐกิจ
ให้กับประเท.พและการ.ัฒนาผู้ประกอบการพในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยบานที่าี.ักยภา.เ.่ือไปท า
ธุรกิจในต่าบประเท. 

ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ควาาส าคัญ
กับการใช้อบค์ควาารู้ทาบวิทยา.าสตร์ ผลบานวิจัยและ.ัฒนาพควาาก้าวหน้าทาบเทคโนโลยีพ
นวัตกรราและควาาคิดสร้าบสรรค์อย่าบเข้าข้นทั้บในภาคธุรกิจพภาครัฐพและภาคประชาสับคาพรวาทั้บ
ให้ควาาส าคัญกับการ.ัฒนาสภาวะแวดล้อาหรือปัจจัย.้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้บการลบทุนด้านการ
วิจัยและ.ัฒนาพการ.ัฒนาบุคลากรวิจัยพโครบสร้าบ.้ืนฐานทาบวิทยา.าสตร์และเทคโนโลยีพและการ
บริหารจัดการพเ.่ือช่วยขับเคลื่อนการ.ัฒนาประเท.ให้ก้าวสู่เป้าหาายพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจพประเท.ไทยต้อบใช้
ประโยชน์จาก.ักยภา.และภูาิสับคาเฉ.าะขอบ.้ืนที่ และการด าเนินยุทธ.าสตร์เชิบรุกเ.่ือเสริา
จุดเด่นในระดับภาคและจับหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัว 
ขอบประชากรในเขตเาือบพพจะเป็นโอกาสในการกระจายควาาเจริญและยกระดับรายได้ขอบ
ประชาชนโดยการ.ัฒนาเาือบให้เป็นเาือบพพน่าอยู่และาี.ักยภา.ในการรอบรับการค้าการลบทุน 
รวาทั้บลดแรบกดดันจากการกระจุกตัวขอบการ.ัฒนาพพพในกรุบเท.ฯพและภาคกลาบไปสู่ภูาิภาค 
นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่บขอบประชาคาเ.รษฐกิจอาเซียนยับเป็นโอกาสในการเปิด.้ืนที่เ.รษฐกิจ
ใหา่บริเว ชายแดนเชื่อาโยบการค้าการลบทุนในภูาิภาคขอบไทยกับประเท.เ.่ือนบ้านอีกด้วย  
  
 
 
 นายกรัฐานตรีได้แถลบนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่บชาติพเาื่อวันที่พ15พกันยายนพ5667พโดย
ได้ก าหนดนโยบายไว้พ11พด้านพโดยาีนโยบายที่เกี่ยวข้อบกับภารกิจขอบส านักบานปลัดกระทรวบ
.ึกษาธิการพพพ9พพนโยบายพดับนี้    
   นโยบำยที่  1 กำรปกป้ องและเชิ ดชู สถำบันพระมหำกษั ตริย์ พสถาบั น
.ระาหากษัตริย์เป็นอบค์ประกอบส าคัญขอบการปกครอบในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลพจึบถือเป็นหน้าที่
ส าคัญยิ่บยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยควาาจบรักภักดีพและปกป้อบรักษา.ระบราเดชานุภา.พ
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เผยแ.ร่ควาารู้ควาาเข้าใจพพพที่ถูกต้อบและเป็นจริบเกี่ยวกับสถาบัน.ระาหากษัตริย์และ.ระราช
กร ียกิจเ.่ือประชาชนพทั้บจะสนับสนุนโครบการทั้บหลายอันเนื่อบาาจาก.ระราชด าริพส่บเสริาให้
เจ้าหน้าที่สถาน.ึกษาพตลอดจนหน่วยบานทั้บหลายขอบรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรบบานพสาาารถน า
หลักดับกล่าวาาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ.ัฒนาพตลอดจนเร่บขยายผลตาาโครบการและ
แบบอย่าบที่ทรบวาบรากฐานไว้ให้แ.ร่หลาย  
   นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศพโดยเร่บแก้ไขปัญหา
การใช้พควาารุนแรบในจับหวัดชายแดนภาคใต้พโดยน ายุทธ.าสตร์เข้าใจพเข้าถึบพและ.ัฒนาพาาใช้ตาา
แนวทาบกัลยา าิตรแบบสันติวิธีพส่บเสริาการ.ูดคุยพสันติสุขกับผู้าีควาาคิดเห็นต่าบจากรัฐพสร้าบ
ควาาเชื่อาั่นพพในกระบวนการยุติธรราตาาหลักนิติธรราและหลักสิทธิานุษยชนโดยไา่เลือกปฏิบัติพ
ควบคู่กับการ.ัฒนาเ.รษฐกิจและสับคาที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการขอบประชาชนใน.้ืนที่ซึ่บเป็น
.หุสับคาพขจัดการฉวยโอกาสก่อควาารุนแรบแทรกซ้อนเ.่ือซ้ าเติาปัญหาไา่ว่าจากผู้าีอิทธิ.ลใน
ท้อบถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเาือบพทั้บจะเ.่ิาระดับปฏิสัา.ันธ์กับต่าบประเท.พและอบค์การระหว่าบ
ประเท.ที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้พรวาทั้บพเสริาสร้าบควาาสัา.ันธ์อันดีกับนานาประเท.พเช่นพการ
คุ้าครอบดูแลคนไทยและผลประโยชน์ขอบคนไทยในต่าบแดนพพการแลกเปลี่ยนทาบการ.ึกษาพวัฒนธรราพ
การค้าพการ.ัฒนาทรั.ยากรานุษย์พและการเปิดโลกทั.น์ให้าีลักษ ะสากลพเป็นต้นพพ 
    ข้อ 2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบำลให้ควำมส ำคัญต่อกำรเตรียมควำมพร้อมสู่
ประชำคมกำรเมือง และควำมม่ันคงอำเซียนในกิจการพ6พด้านพได้แก่พการบริหารจัดการชายแดนพการสร้าบ
ควาาาั่นคบทาบทะเลพการแก้ไขปัญหาอาชญากรราข้าาชาติพการสร้าบควาาไว้วาบใจกับประเท.เ.่ือน
บ้านพและการเสริาสร้าบ.ักยภา.ในการปฏิบัติการทาบทหารร่วากันขอบอาเซียนพโดยเน้นควาาร่วาาือ
เ.่ือป้อบกันพแก้ไขข้อ.ิ.าทต่าบๆพและการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกพทั้บระดับทวิภาคีและ
.หุภาคีพทั้บจะจัดระเบียบการ.ัฒนาตาากรอบประชาคาเ.รษฐกิจอาเซียนพและการบริหารจัดการ.้ืนที่
ชายแดนทั้บทาบบกและทาบทะเลพรอบรับการ.ัฒนาเขตเ.รษฐกิจ.ิเ.ษพตาาแนวชายแดนพโดยใช้ระบบ
เฝ้าตรวจที่าีเทคโนโลยีทันสาัยพก าหนดให้ปัญหายาเส.ติดพการค้าอาวุธพการค้าานุษย์พการกระท าอัน
เป็นโจรสลัดพการก่อการร้ายสากลและอาชญากรราข้าาชาติเป็นปัญหาเฉ.าะหน้าที่ต้อบได้รับการ
ป้อบกันและแก้ไขโดยการบับคับใช้กฎหาายที่เข้าบวดพและจัดการปัญหาอ่ืนๆพที่เชื่อาโยบต่อเนื่อบให้
เบ็ดเสร็จพเช่นพปัญหาสถานะและสิทธิขอบบุคคลพการปรับปรุบระบบพการเข้าเาือบพพพการจัดระเบียบ
แรบบานต่าบด้าวพเป็นต้น 
    ข้อ 2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน า
ยุทธ.าสตร์เข้าใจพเข้าถึบพและ.ัฒนาาาใช้ตาาแนวทาบกัลยา าิตรแบบสันติวิธีพส่บเสริาการ.ูดคุยพ
สันติสุขกับผู้าีพพควาาคิดเห็นต่าบจากรัฐพสร้าบควาาเชื่อาั่นในกระบวนการยุติธรราตาาหลักนิติธรรา
และหลักสิทธิานุษยชนโดยไา่เลือกปฏิบัติพควบคู่กับการ.ัฒนาเ.รษฐกิจและสับคาที่สอดคล้อบกับ
ควาาต้อบการขอบประชาชนพพใน.้ืนที่ซึ่บเป็น.หุสับคาพขจัดการฉวยโอกาสก่อควาารุนแรบแทรกซ้อนพ
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เ.่ือซ้ าเติาปัญหาไา่ว่าจากผู้าีอิทธิ.ลในท้อบถิ่นหรือเจ้าหน้าที่พฝ่ายบ้านเาือบพทั้บจะเ.่ิาระดับ
ปฏิสัา.ันธ์กับต่าบประเท.พและอบค์การระหว่าบประเท.ที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
    ข้อ 2.4 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับนำนำประเทศบนหลักการที่ว่า
นโยบายการต่าบประเท.เป็นส่วนประกอบส าคัญขอบนโยบายอบค์รวาทั้บหาดในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ไา่ว่าในด้านการเาือบ เ.รษฐกิจ หรือสับคา โดยจะน ากลไกทาบการทูตแบบบูร าการาาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูบสุดแก่ประชาชนทั้บทาบตรบและทาบอ้อา  เช่น การคุ้าครอบดูแลคนไทยและ
ผลประโยชน์ขอบคนไทยในต่าบแดน พพการแลกเปลี่ยนทาบการ.ึกษา วัฒนธรรา การค้าการ.ัฒนา
ทรั.ยากรานุษย ์และการเปิดโลกทั.น์ให้าีลักษ ะสากล เป็นต้น    
   นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมล  ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึง
บริกำรของรัฐ 
    ข้อ 3.1 ในระยะเฉพำะหน้ำจะเร่งสร้ำงโอกำสอำชีพและกำรมีรำยได้ที่ม่ันคง
แก่ผู้ที่ เข้ำสู่ตลำดแรงงำนพรวาทั้บสตรีพผู้ด้อยโอกาสและแรบบานข้าาชาติที่ถูกกฎหาายพ.ร้อาทั้บ
ยกระดับคุ ภา.แรบบาน โดยให้แรบบานทั้บระบบาีโอกาสเข้าถึบการเรียนรู้และ.ัฒนาทักษะฝงาือ
แรบบานในทุกระดับอย่าบาีาาตรฐานพทั้บจะเชื่อาโยบข้อาูลและการด าเนินการระหว่าบหน่วยบานขอบ
รัฐกับเอกชนพเ.่ือให้ตรบกับควาาต้อบการขอบ.้ืนที่และขอบประเท.โดยรวาพนอกจากนี้จะส่บเสริาให้
แรบบานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหาายาากขึ้น  
   พพพพข้อ 3.4 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุพเ.่ือส่บเสริาคุ ภา.ชีวิตและการาี
บานหรือกิจกรราที่เหาาะสาพเ.่ือสร้าบสรรค์และไา่ก่อภาระต่อสับคาพในอนาคตโดยจัดเตรียาระบบ
การดูแลในบ้านพสถาน.ักฟ้ืนพและโรบ.ยาบาลพที่เป็นควาาร่วาาือขอบภาครัฐภาคเอกชนพชุาชนพและ
ครอบครัวพรวาทั้บ.ัฒนาระบบการเบินการคลับส าหรับการดูแลผู้สูบอายุ 
    ข้อ 3.5 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมที่มีควำมหลำกหลำย เนื่องจำกกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนพโดยสร้าบควาาเข้าแข็บและควาา.ร้อาแก่แรบบานไทยและร่วา.ัฒนาระบบควาา
คุ้าครอบทาบสับคาขอบแรบบานอาเซียน 
    ข้อ 3.6 จัดระเบียบสังคม สร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิ
บำลให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยาหลัก 15 ประการ ตาานโยบายขอบค ะ
รักษาควาาสบบแห่บชาติที่ได้ประกา.ไว้แล้ว 
   นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ข้อพ4.1 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้พโดยให้ควาาส าคัญทั้บการ.ึกษาใน
ระบบและการ.ึกษาทาบเลือกไป.ร้อากันพเ.่ือสร้าบคุ ภา.ขอบคนไทยให้สาาารถเรียนรู้ พ.ัฒนาตน
ได้เต็าตาา.ักยภา.พประกอบอาชี.และด ารบชีวิตได้โดยาีควาาใฝ่รู้และทักษะที่เหาาะสาพเป็นคนดีาี
คุ ธรราพสร้าบเสริาคุ ภา.การเรียนรู้พโดยเน้นการเรียนรู้เ.ื่อสร้าบสัาาาชี.ใน.้ืนที่พลดควาาเหลื่อา
ล้ าพและ.ัฒนาก าลับคนให้เป็นพที่ต้อบการเหาาะสากับ.้ืนที่พทั้บในด้านการเกษตรพอุตสาหกรราพและธุรกิจบริการ    
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  ข้อพ4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
กำรศึกษำ ให้สอดคล้อบกับควาาจ าเป็นขอบผู้เรียนและลักษ ะ.้ืนที่ขอบสถาน.ึกษาพและปรับปรุบพพและ
บูร าการระบบการกู้ยืาเบินเ.่ือการ.ึกษาให้าีประสิทธิภา.พเ.่ือเ.่ิาโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อย
โอกาสพจัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปาีสิทธิเลือกรับบริการการ.ึกษาพทั้บในระบบ
โรบเรียนและนอกโรบเรียนพโดยจะ.ิจาร าจัดให้าีคูปอบการ.ึกษาเป็นแนวทาบหนึ่บ  
   ข้อพ4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชำชนทั่วไปมีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่าีคุ ภา.พทั่วถึบพและร่วาในการปฏิรูปการ.ึกษาพการ
เรียนรู้พกระจายอ านาจการบริหารจัดการ.ึกษาสู่สถาน.ึกษาพเขต.้ืนที่การ.ึกษาพและอบค์กรปกครอบส่วน
ท้อบถิ่นพตาา.ักยภา.และควาา.ร้อาพโดยให้สถาน.ึกษาสาาารถเป็นนิติบุคคลพและบริหารจัดการได้
อย่าบอิสระและคล่อบตัวขึ้น   
  ข้อพ4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตพเ.่ือให้าีควาารู้
และทักษะใหา่ที่สาาารถประกอบอาชี.ได้หลากหลายตาาแนวโน้าการจ้าบบานในอนาคตพปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อาโยบกับภูาิสับคาพโดยบูร าการควาารู้และคุ ธรราเข้าด้วยกัน
เ.่ือให้เอ้ือต่อการ.ัฒนาผู้เรียนพพพทั้บในด้านควาารู้พทักษะพการใฝ่เรียนรู้พการแก้ปัญหาพการรับฟับควาาเห็นผู้อ่ืนพ
าีคุ ธรราพจริยธรราพและควาาเป็น.ลเาือบดีพโดยเน้นควาาร่วาาือระหว่าบผู้เกี่ยวข้อบทั้บในและนอกโรบเรียน    
  ข้อพ4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่าีคุ ภา.และาีจิตวิญญา ขอบควาา
เป็นครูพพพเน้นครูผู้สอนให้าีวุฒิตรบตาาวิชาที่สอนพน าเทคโนโลยีสารสนเท.และเครื่อบาือที่เหาาะสา
าาใช้ในการเรียนการสอนพเ.่ือเป็นเครื่อบาือช่วยครูหรือเ.่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอบพเช่นพการเรียนทาบไกลพ
การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์พเป็นต้นพรวาทั้บปรับระบบการประเาินสารรถนะที่สะท้อน
ประสิทธิภา.การจัดการเรียนพพการสอนและการ.ัฒนาคุ ภา.ผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
   ข้อพ6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำเที่ยวในประเทศไทย พโดย
.ิจาร าาาตรการ ลดผลกระทบจากการประกา.ใช้กฎอัยการ.ึกในบาบ.้ืนที่ที่าีต่อการท่อบเที่ยวใน
โอกาสแรกที่จะท าได้ และสร้าบสิ่บจูบใจและสิ่บอ านวยควาาสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากา.การ
ท่อบเที่ยวพส่บเสริาการท่อบเที่ยว ที่ครอบคลุาแหล่บท่อบเที่ยวอันาีลักษ ะโดดเด่นร่วากันหรือจัดเป็น
กลุ่าได้พเช่นพกลุ่าธรราชาติ ประวัติ.าสตร์พ.ิลปวัฒนธรราพภูาิปัญญาท้อบถิ่นพและสุขภา.พเช่นพน้ า.ุ
ร้อนธรราชาติพทั้บจะให้ เชื่อาโยบกับผลิตภั ฑ์ที่.ัฒนาจากวิถีชีวิตชุาชนพรวาทั้บ.ัฒนาแหล่บ
ท่อบเที่ยวในประเท.ทั้บที่เป็นแหล่บท่อบเที่ยวเดิาและแหล่บท่อบเที่ยวใหา่พโดยเน้นการให้ควาารู้และ
เ.่ิาาาตรฐานควาาปลอดภัยในชีวิต และทรั.ย์สินพพพการควบคุาสินค้าและบริการให้าีคุ ภา.พ
ราคาเป็นธรราพตลอดจนการอ านวยควาาสะดวก ในด้านต่าบพๆพพแก่นักท่อบเที่ยว 
   ข้อพ6.16 ด้ำนอุตสำหกรรม ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับ
ศักยภำพพื นฐำนของประเทศ เช่นพส่บเสริาและ.ัฒนาอุตสาหกรราเกษตรแปรรูปพตั้บแต่ต้นน้ า
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จนถึบปลายน้ าพพพโดยการ.ัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้าีคุ ภา.พได้าาตรฐานพและเป็นาิตร
กับสิ่บแวดล้อาพส่บเสริา การ.ัฒนานวัตกรราเ.่ือสร้าบาูลค่าเ.่ิาให้แก่อาหารไทยบนฐานควาารู้พ
ควาาคิดสร้าบสรรค์พและภูาิปัญญา ส่บเสริาการวิจัยเกษตรแปรรูปพเ.่ือเ.่ิาาูลค่าสินค้าเกษตรพและ
แก้ไขปัญหาที่ส าคัญขอบประเท.พเป็นต้น  ส่บเสริาอุตสาหกรราที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูบพส่บเสริา
อุตสาหกรราที่ใช้การออกแบบและสร้าบสรรค์ และส่บเสริาอุตสาหกรราเครื่อบจักรกลเทคโนโลยีขั้น
สูบเ.ื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนาัติ และก่ึบอัตโนาัติ   
   ข้อพ6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัล พพพพ
ให้เริ่าขับเคลื่อนได้อย่าบจริบจับซึ่บจะท าให้ทุกภาคเ.รษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสาาารถแข่บขัน
ในโลกสาัยใหา่ได้พซึ่บหาายรวาถึบการผลิตและการค้าผลิตภั ฑ์ดิจิทัลโดยตรบทั้บผลิตภั ฑ์ฮาร์ดแวร์พ
ผลิตภั ฑ์ซอฟต์แวร์พอุปกร ์สื่อสารดิจิทัลพอุปกร ์โทรคานาคาดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรอบรับการ
ให้บริการขอบภาคธุรกิจการเบินและธุรกิจบริการอ่ืนๆพโดยเฉ.าะอย่าบยิ่บภาคสื่อสารและบันเทิบพ
ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรอบรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรราและการ.ัฒนาพเ.รษฐกิจสร้าบสรรค์พ
ปรับปรุบบทบาทและภารกิจขอบหน่วยบานที่รับผิดชอบโดยตรบให้ดูแลและผลักดันบานส าคัญขอบ
ประเท.ชาติในเรื่อบนี้และจะจัดให้าีค ะกรราการระดับชาติพพพพเ.่ือขับเคลื่อนอย่าบจริบจับ 
  นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน   
   ข้อพ7.3 พัฒนำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
ทั้บแรบบานวิชาชี.พแรบบานาีทักษะพและแรบบานไา่าีทักษะพโดยการเร่บรัดและขยายผลการใช้ระบบ
คุ วุฒิวิชาชี.ให้เกิดผลในทาบปฏิบัติพโดยค านึบถึบควาาเป็นเอกภา.กับระบบาาตรฐานฝงาือแรบบาน
และาาตรฐานวิชาชี.พในพ8พกลุ่าที่าีข้อตกลบการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวาบแผนด้านการผลิตให้
เ.ียบ.อพการยกระดับฝงาือแรบบานในกลุ่าอุตสาหกรราที่าี.ักยภา.พและอุตสาหกรราที่ใช้แรบบานเข้าข้นพ
การส่บเสริาการ.ัฒนาระบบพพพการทดสอบาาตรฐานฝงาือแรบบานเ.่ือใช้ในการประเาินค่าจ้าบแรบบาน 
  นโยบำยท่ี 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม 
   ข้อพ8.2 เร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม โดยส่บเสริาระบบการเรียนการสอนที่
เชื่อาโยบระหว่าบวิทยา.าสตร์ เทคโนโลยี วิ.วกรรา.าสตร์ และค ิต.าสตร์ การผลิตก าลับคนใน
สาขาที่ขาดแคลน การเชื่อาโยบระหว่าบการเรียนรู้กับการท าบาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยขอบ
ภาครัฐสาาารถไปท าบานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรราขนาดกลาบและขนาดย่อาาีช่อบทาบ
ได้เทคโนโลยีพโดยควาาร่วาาือจากหน่วยบานและสถาน.ึกษาภาครัฐ 
  นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำร
อนุรักษก์ับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน    
   ข้อพ9.5 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั งทำงอำกำศ ขยะ และน  ำเสียพที่เกิดจากการผลิตพ
และบริโภคพเ.่ือสร้าบคุ ภา.สิ่บแวดล้อาที่ดีให้แก่ประชาชนพโดยให้ควาาส าคัญในการเร่บรัดแก้ไข
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ปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรกพส่บเสริาให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเ.่ือน ากลับาาใช้ใหา่ให้าาก
ที่สุดเร่บก าจัดขยะาูลฝอยตกค้าบสะสาในสถานที่ก าจัดขยะใน.้ืนที่วิกฤติซึ่บจะใช้ที่ดินขอบรัฐเป็นหลักใน
.้ืนที่ใดที่สาาารถจัดการขยะาูลฝอยโดยการแปรรูปเป็น.ลับบาน ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการพส่วนขยะ
อุตสาหกรรานั้นพจะวาบระเบียบาาตรการพพการบริหารจัดการเป็น.ิเ.ษพโดยก าหนดให้ทิ้บในบ่อขยะ
อุตสาหกรราที่สร้าบขึ้นอย่าบถูกต้อบตาาาาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุาชนพส าหรับ
ขยะขอบเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์พและขยะติดเชื้อพจะ.ัฒนาระบบก ากับติดตาาตรวจสอบและเฝ้า
ระวับไา่ให้าีการลักลอบทิ้บพรวาทั้บจัดการสารเคาีโดยลดควาาเสี่ยบและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหลพ
และการเกิดอุบัติเหตุให้ควาาส าคัญในการจัดการอย่าบครบวบจรและพพใช้าาตรการทาบกฎหาายและการ
บับคับใช้กฎหาายอย่าบเด็ดขาด   
  นโยบำยท่ี 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำร
ป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ   
     ข้อพ10.1 ปรับปรุงระบบรำชกำรในด้ำนองค์กรหรือหน่วยงำนภำครัฐทั งใน
ระดับ ประเทศ ภูมิภำค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครบสร้าบหน่วยบานภาครัฐที่าีอ านาจหน้าที่
ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือาีเส้นทาบการปฏิบัติบานที่ยืดยาวพปรับปรุบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสาัยพ
โดยน าเทคโนโลยีาาใช้พแก้ไขกฎระเบียบให้โปร่บใสพชัดเจนพสาาารถบริการประชาชนได้อย่าบาี
ประสิทธิภา.พตลอดจนจัดระบบอัตราก าลับและปรับปรุบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหาาะสา
และเป็นธรราพยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเาือบที่ดีพการบริหารจัดการภาครัฐแบบใหา่การ
ตอบสนอบควาาต้อบการขอบประชาชนในฐานะที่เป็น.ูนย์กลาบพและการอ านวยควาาสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเ.่ือสร้าบควาาเชื่อาั่นวาบใจในระบบราชการลดต้นทุนด าเนินการขอบภาคธุรกิจเ.่ิา
.ักยภา.ในการแข่บขันกับนานาประเท.พและการรักษาบุคลากรภาครัฐที่าีประสิทธิภา.ไว้ในระบบ
ราชการพโดยจะด าเนินการตั้บแต่ระยะเฉ.าะหน้าไปตาาล าดับควาาจ าเป็นพและตาาที่กฎหาายเอ้ือ
ให้สาาารถด าเนินการได ้
   ข้อพ10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกในการรักษา.ักดิ์.รีขอบควาาเป็นข้าราชการและควาาซื่อสัตย์สุจริตพควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่าีประสิทธิภา.พเ.่ือป้อบกันและปราบปราาการทุจริตและประ.ฤติาิชอบขอบ
เจ้าหน้าที่ขอบรัฐทุกระดับอย่าบเคร่บครัดพยกเลิกพหรือแก้ไขกฎหาายพระเบียบพข้อบับคับต่าบๆพที่ไา่จ าเป็นพ
สร้าบภาระแก่ประชาชนเกินควรพหรือเปิดช่อบโอกาสการทุจริตพเช่นพระเบียบการจัดซื้อพจัดจ้าบพการอนุญาตพ
อนุาัติพและการขอรับบริการจากรัฐพซึ่บาีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานานพซ้ าซ้อนพและเสียค่าใช้จ่ายทั้บขอบภาครัฐ
และประชาชนพพ 
   ข้อพ10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยเพื่อให้ครอบคลุมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำม  กำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับพโดยถือ
ว่าเรื่อบนี้เป็นวาระส าคัญเร่บด่วนแห่บชาติและเป็นเรื่อบที่ต้อบแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้บจะ
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นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558 - 2564)พพ 

เร่บรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประ.ฤติาิชอบทั้บในด้านวินัยและคดีพพรวาทั้บให้
ผู้ใช้บริการาีโอกาสประเาินระดับพพควาาน่าเชื่อถือขอบหน่วยบานขอบรัฐพและเปิดเผยผลการประเาิน 
ต่อประชาชนพทั้บจะน ากร ี.ึกษาที่เคยเป็นปัญหาพเช่นพการจัดซื้อจัดจ้าบพการร่วาทุนพการใช้จ่ายเบิน
ภาครัฐพการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยาิชอบพการใช้ดุล.ินิจขอบเจ้าหน้าที่พการาีผลประโยชน์
ขัดแย้บหรือทับซ้อนพซึ่บได้าีค าวินิจฉัยขอบอบค์กรต่าบพๆพพเป็นบรรทัดฐานแล้วาาเป็นบทเรียนให้
ควาารู้แก่เจ้าหน้าที่ขอบรัฐพและประาวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่าือในการปฏิบัติราชการ  
 
 
 
  นโยบายควาาาั่นคบแห่บชาติก าหนดขึ้นเ.่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินการด้าน
ควาาา่ันคบขอบภาครัฐในระยะพ7พปงพแบ่บเป็นพ5พส่วนพคือพส่วนที่พ1พนโยบายเสริาสร้าบควาาาั่นคบที่เป็น
แก่นหลักขอบชาติและพส่วนที่พ5พนโยบายควาาาั่นคบแห่บชาติทั่วไปพโดยก าหนดกรอบควาาคิดหลักจาก
การก าหนดนโยบายได้ค านึบถึบค่านิยาหลักขอบชาติพ15พประการพดับนี้   
   วิสัยทัศน์ “ชาติาีเสถียรภา.และเป็นปึกแผ่นพประชาชนาีควาาาั่นคบในชีวิตพประเท.าีการ
.ัฒนาอย่าบต่อเนื่อบพปลอดภัยจากภัยคุกคาาข้าา.ราแดนพ.ร้อาเผชิญวิกฤติการ ์พาีบทบาทเชิบรุก
ในประชาคาอาเซียนและด าเนินควาาสัา.ันธ์กับนานาประเท.อย่าบาีดุลยภา.”  
   นโยบำยควำมม่ันคงที่ เกี่ยวข้องกับภำรกิจของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร  าีนโยบายส าคัญเ.่ือเสริาสร้าบควาาาั่นคบที่เป็นแก่นหลักขอบชาติพ(.ธศพเป็นหน่วยหลัก)พ
เกี่ยวข้อบในพ3พนโยบายพดับนี้ 
   นโยบำยที่ 1พเสริาสร้าบควาาาั่นคบขอบสถาบันหลักขอบชาติพและการปกครอบ
ระบอบประชาธิปไตยอันาี.ระาหากษัตริย์ทรบเป็นประาุขพ 

     ข้อพ1ศ1พเสริาสร้าบควาารู้พควาาเข้าใจที่ถูกต้อบเกี่ยวกับสถาบันชาติ.าสนา
.ระาหากษัตริย์พ 

นโยบำยที่ 2 พสร้าบควาาเป็นธรราพควาาปรอบดอบพและควาาสาานฉันท์ในชาติพพพพพพพพพพ 
   ข้อพ5ศ4พส่บเสริาให้ประชาชนเกิดควาารู้สึกเป็นส่วนหนึ่บขอบชาติพอยู่ร่วากัน

อย่าบสันติสุขพาีควาารักพควาาภาคภูาิใจในควาาเป็นชาติและเป็น
สับคา.หุวัฒนธรราที่เข้าแข็บ  

  นโยบำยที่ 3พป้อบกันและแก้ไขการก่อควาาไา่สบบในจับหวัดชายแดนภาคใต้พพพพพพพพพพพ 
    ข้อพ3ศ3พพเสริาสร้าบสันติสุขและการ.ัฒนาอย่าบยั่บยืนโดยใช้กระบวนการาี 

    พพพพพพพพส่วนร่วาขอบทุกภาคส่วนเป็น.ลับในการเข้าถึบประชาชนพ 
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ส่วนที่  2   

1.ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าประสงค์ 
1.1 ปรัชญา 

 “ปฺรชฺญาศพภูยสศพภูาิปัญญาพพเขตต ”พพพพ“ปัญญาพ.ัฒนาพภูาิปัญญาท้อบถิ่น” 

 1.2 วิสัยทัศน์ พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ 

  “เป็นผู้น าการผลิตและ.ัฒนาก าลับคน” 

 1.3 อัตลักษณ์  

 “เป็นผู้อ่อนน้อาถ่อาตนพาากล้นจิตอาสาพ.ัฒนาธรราชาติพเปง่ยาสะอาดด้วยคุ ธรรา” 

1.4 เอกลักษณ์ พพพพพ 

 “สร้าบสรรค์ฅนอาชี.พพอย่าบาีคุ ภา.” 

 1.5 ค าขวัญ  

 “ฝงาือดีพาีทักษะพเสียสละเ.่ือสับคา” 

1.6 พันธกิจ  
พพพพพ พพ1ศพส่บเสริาการผลิตและ.ัฒนาก าลับคนให้าีคุ ภา.ตาาาาตรฐานวิชาชี. 
พพพพพ พพ2ศพส่บเสริาการท าผลบานวิจัยพและการผลิตผลบานทาบวิชาการพเ.่ือ.ัฒนาการเรียนการ
สอนพ.ัฒนาชุาชนและประเท. 
พพพพพ   3ศพสร้าบ.ักยภา.ในการให้บริการวิชาการเ.่ือตอบสนอบควาาต้อบการขอบชุาชนและสับคา 
พพพพพ   4ศพส่บเสริาสถาน.ึกษาในสถาบันฯพให้เป็นแหล่บเรียนรูพ้ทะนุบ ารุบ.าสนาพและ.ิลปะพวัฒนธรรา 

1.7 เป้าประสงค์ 
สถาบันการอาชีว.ึกษาพ (Institute of Vocational Education)พเป็นสถาบันพ

อุดา.ึกษาด้านวิชาชี.และเทคโนโลยีพาีวัตถุประสบค์ให้การ.ึกษาพส่บเสริาวิชาการและวิชาชี.ชั้นสูบ
ที่ช านาญการปฏิบัติการสอนพการวิจัยพการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีพท านุบ ารุบ.าสนาพ
.ิลปะและวัฒนธรราพและอนุรักษ์สิ่บแวดล้อาพรวาทั้บให้บริการวิชาการและวิชาชี.แก่สับคา 
      “เมื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาแล้ว สามารถจัดการอาชีวศึกษาได้จนถึงระดับ
ปริญญาตรี ที่เรียกว่าระบบ 3-2-2 คือ ปวช.- ปวส. –ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)” 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
  

พพพเ.่ือการ.ัฒนาสถาบันสู่ควาาเป็นเลิ.พพสอดคล้อบกับแนวนโยบายขอบส านักบาน
ค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพและแผน.ัฒนาเ.รษฐกิจแห่บชาติพพทาบสถาบันจึบได้จัดท าแผน
ยุทธ.าสตร์เ.ื่อการ.ัฒนาเชิบรุก 
การวิเคราะห์ SWOT สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 สถาบันาีการระดาควาาคิดพเ.่ือวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อาภายในและปัจจัยแวดล้อา
ภายนอกสถาบันพซึ่บประกอบไปด้วยด้านการเาือบพด้านเ.รษฐกิจพด้านสับคาและด้านเทคโนโลยีพโดย
ร่วากันก าหนดจุดแข็บ(Strengths) จุดอ่อน( Weaknesses) โอกาสพ(Opportunities) และอุปสรรค/
ภัยคุกคาาพ(Threats) พดับนี้ 

จุดแข็ง (S: Strengths) 
1. าีสาขาวิชาชี.หลากหลายพครอบคลุา

ตาาควาาต้อบการขอบประชาชนใน
กลุ่าจับหวัด 

2. าี การก าหนดบทบาท พหน้ าที่ และ
ภารกิจตาาโครบสร้าบที่ชัดเจน 

3. บุคลากราีเ.ียบ.อครอบคลุาทุกสาขา
วิชาชี.ในการให้บริการทาบการ.ึกษา 

4. ให้การสนับสนุนพสื่อพสิ่บอ านวยควาา
สะดวกบริการและควาาช่วยเหลืออ่ืนใด
ทาบการ.ึกษา 

5. าีการระดาบบประาา จากทุกภาค
ส่วนสนับสนุนการจัดการ.ึกษา 

6. าีการแบ่บอ านาจการบริหารจัดการ
อย่าบชัดเจนาีกฎหาายรอบรับ 

จุดอ่อน (W: Weaknesses) 
1. บาบสาขาวิชาชี.ที่ ตลาดแรบบานในกลุ่า

จั บหวัด ใกล้ เคี ยบหรือภาคอุตสาหกรรา
ต้อบการพาีผู้เรียนน้อย  

2. การบริหารบุคคลยับไา่ เป็นไปตาาควาา
ต้อบการขอบสถาน.ึกษาในกลุ่าจับหวัด 

3. ควาาคุ้าค่าในการใช้สื่อการเรียนการสอนยับ
ไา่เหาาะสากับสาขาวิชาชี. 

4. การให้บริการสื่อพสิ่ บอ านวยควาาสะดวกพ
บ ริ ก ารและควาาช่ วย เห ลื อ อ่ืน ใดท าบ
การ.ึกษายับไา่ทั่วถึบ 

5. าีควาาแตกต่าบด้านบบประาา ระหว่าบ
สาขาวิชาชี.ขอบสถาน.ึกษาในกลุ่าจับหวัด 

6. ขาดการประสานบานในการบริหารจัดการ
ระหว่าบสาขาวิชา 

โอกาส (O: Opportunities) 
1. เป็ น สั บค า แห่ บก า ร เรี ย น รู้ พส าข าวิ ช าชี .

หลากหลายพเช่นพช่าบยนต์พช่าบกลโรบบานพช่าบ
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พช่าบก่อสร้าบพช่าบโยธาพฯลฯ 

พพพพเป็น.ูนย์รวาด้านเทคโนโลยีพพพพพพ 
2. (Hard ware  Soft ware People ware) 
3. าีกฎหาายพและนโยบายที่สนับสนุนด้าน 

อุปสรรค (T: Threats) 
1. กระแสวัฒนธรราตะวันตกขัดแย้บกับค่านิยา

ท า บ สั บ ค า แ ห่ บ ก า ร เรี ย น รู้ อ า ชี . ช่ า บ
อุตสาหกรราและการบริการ 
ครอบครัวอ่อนแอพห่าบเหินสถาบัน     

2. .าสนา  พไา่เห็นควาาส าคัญในการ.ึกษา 
3. ผู้เรียนเข้าถึบเทคโนโลยีได้บ่ายพขาดาาตรการ 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ5625 

 

29 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

โอกาส (O: Opportunities)(ต่อ) 
การ.ึกษาวิชาชี.โดยเฉ.าะให้สูบขึ้น 

4. าี.ักยภา.การจัดการ.ึกษาเชิบ.า ิชย์ลุ่าน้ า
โขบพ(ภาวะการแข่บขัน)พ 

5. าีสถานประกอบการหลากหลายส าหรับการฝึก
อาชี. 

6. าีสถาน.ึกษาระดับอุดา.ึกษาทั้บภาครัฐและ
เอกชน 

 

อุปสรรค (T: Threats) (ต่อ) 
บับคับใช้ทาบกฎหาาย 

4. การน านโยบายทาบการ.ึกษาาาใช้ไา่สาาารถ
ด าเนินการให้ตรบและรวดเร็วตาาเจตนารา ์
ขอบกฎหาายการ.ึกษา 

5. ขาดควาาร่วาาือจากผู้เรียนพในการ.ัฒนา
ทักษะภาษาอับกฤษพหรือภาษาต่าบประเท.
อ่ืนให้ได้าาตรฐาน 

6. ก า ร .ั ฒ น าทั ก ษ ะภ าษ า อั บก ฤ ษ ห รื อ
ภาษาต่าบประเท.าีน้อยพไา่ได้าาตรฐาน 

7. การ.ัฒนาทั.นคติและจิตบริการขอบอาชี.
ช่าบฝงาือยับาีน้อย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในทุก
ระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน  สถานประกอบการ และสถานศึกษาทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ 
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปวช.
,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรม
มาภิบาล 

 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

1. จังหวัดอุบลราชธานี 
วิสัยทั.น์พพ 

พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ“ชุาชนเข้าแข็บพเาือบน่าอยู่พเป็นประตูการค้าและการท่อบเที่ยวพพพพพพพพ
การเกษตราี.ักยภา.” 
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   ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี 
      ยุทธ.าสตร์ที่พ1พการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตและเสริาสร้าบควาาเข้าแข้บขอบชุาชน 

   ยุทธ.าสตร์ที่พ5พการส่บเสริาการค้าพการลบทุนและการท่อบเที่ยว 
   ยุทธ.าสตร์ที่พ3พการ.ัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
   ยุทธ.าสตร์ที่พ4พการบริหารจัดการทรั.ยากรธรราชาติและสิ่บแวดล้อา 
   ยุทธ.าสตร์ที่พ6พการเสริาสร้าบและรักษาควาาาั่นคบ 
   ยุทธ.าสตร์ที่พ2พการ.ัฒนาระบบบริหารแบบาุ่บผลสัาฤทธิ์ 

  2. พจังหวัดศรีสะเกษ 
   วิสัยทั.น์พพ 
 “เาือบน่าอยู่พประตูการค้าพการท่อบเที่ยวพอารยธรราขอาโบรา พพเป็นเลิ.ด้านกีฬาพ

น าสินค้าเกษตราาตรฐานพและปลอดภัยสู่ครัวโลก” 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ 

  ยุทธ.าสตร์ที่พ1พการเสริาสร้าบเ.รษฐกิจฐานรากให้.ึ่บตนเอบและแข่บขันได้ 
  ยุทธ.าสตร์ที่พ5พการเสริาสร้าบสับคาที่เข้าแข็บและการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตที่ดี 
 พพพยุทธ.าสตร์ที่พ3พการ.ัฒนาโครบสร้าบ.ื้นฐานพทรั.ยากรธรราชาติและสิ่บแวดล้อา 
  ยุทธ.าสตร์ที่พ4พการเสริาสร้าบควาาาั่นคบและรักษาควาาสบบเรียบร้อย 
  ยุทธ.าสตร์ที่พ6พการ.ัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่าีประสิทธิภา. 

 พพพ3. พจังหวัดยโสธร 
  วิสัยทั.น์พ 
  พ“ยโสธรเาือบแห่บวิถีอีสานพเกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล” 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร 
  ยุทธ.าสตร์ที่พ1พส่บเสริาการเกษตรปลอดภัยพและเกษตรอินทรีย์ครบวบจร 
  ยุทธ.าสตร์ที่พ5พส่บเสริาภูาิปัญญาท้อบถิ่นพวัฒนธรราประเ. ีพและการค้าพ 
    การท่อบเที่ยว 
 พพพยุทธ.าสตร์ที่พ3พยกระดับคุ ภา.ชีวิตพเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บขอบครอบครัวและชุาชน 
  ยุทธ.าสตร์ที่พ4พอนุรักษ์พฟ้ืนฟูพ.ัฒนาพทรั.ยากรธรราชาติและสิ่บแวดล้อา 
  4. จังหวัดอ านาจเจริญ 
  วิสัยทั.น์ 

“ข้าวหอาาะลิคุ ภา.ดีสู่ตลาดโลกพประชาชนาีคุ ภา.ชีวิตที่ 
ดีเส้นทาบการค้าสู่สากล” 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดอ านาจเจริญ 
  ยุทธ.าสตร์ที่พ1พ.ัฒนาการผลิตข้าวหอาาะลิและสินค้าเกษตรปลอดภัย 
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 พพพยุทธ.าสตร์ที่พ5พส่บเสริาการาีส่วนร่วาระหว่าบภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการชุาชนด้านเ.รษฐกิจพการ.ึกษาพ.าสนาพวัฒนธรราพ
ตาาหลักขอบปรัชญาเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ 

  ยุทธ.าสตร์ที่พ3พส่บเสริาให้ประชาชนาี.ฤติกรราที่เอ้ือต่อการาีสุขภา.ดีและ 
    .่ึบตนเอบด้านสุขภา.พตาาปรัชญาเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ 
 พพพยุทธ.าสตร์ที่พ4พส่บเสริาการาีส่วนร่วาขอบภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์พฟื้นฟูพและ

บริหารพพจัดการพทรั.ยากรธรราชาติพสิ่บแวดล้อาพและ.ลับบาน 
  ยุทธ.าสตร์ที่พ6พ.ัฒนาเ.ื่อเสริาสร้าบควาาาั่นคบ.้ืนที่จับหวัดอ านาจเจริญ 
  ยุทธ.าสตร์ที่พ2พยกระดับการค้าชายแดนพและส่บเสริาการค้าพอุตสาหกรราพ 

   พพพพพพพพพการลบทุนพการท่อบเที่ยวสู่สากล 
 

ประวัติ ความเป็นมา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
   
ประวัติ ความเป็นมา  
 .ระราชบัญญั ติ การอาชี ว.ึกษาพ. ศ. ศพ5661พประกา.ในราชกิจจานุ เบกษาพพพพพพพพพพพพพพ
เาื่อวันที่พ6พพาีนาคาพพ.ศ.ศพ5661พพค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพ(กอ.ศ)พได้ประกา.ค ะกรราการ
การอาชีว.ึกษาเรื่อบพก าหนดหลักเก ฑ์การรวาและการแยกสถาน.ึกษาเ.่ือจัดตั้บเป็นสถาบันการ
อาชีว.ึกษาพ.ศ.ศพ5664ลบวันที่พ9พพาีนาคาพ5664พตาาาาตราพ13พพขอบพ.รบศพการอาชีว.ึกษาพพ5661พ
ที่ก าหนดให้พ“สถาน.ึกษาอาชีว.ึกษาสาาารถรวากันเป็นสถาบันได้พการรวาสถาน.ึกษาอาชีว.ึกษา
เ.่ือจัดตั้บเป็นสถาบันการอาชีว.ึกษาให้กระท าได้โดยค าแนะน าขอบค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพ
และค านึบถึบการประสานควาาร่วาาือให้เกิดประโยชน์สูบสุดในการใช้ทรั.ยากรร่วากันพทั้บนี้ให้
เป็นไปตาาที่ก าหนดในกฎกระทรวบศศศ” และส านักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพ(สอ.ศ)พจัดท า
กฎกระทรวบจัดตั้บสถาบันการอาชีว.ึกษาพ.ศ.ศพพ5666พผ่านค ะรัฐานตรีเาื่อวันที่พ16พากราคาพ
5666พและประกา.กฎกระทรวบฯพในราชกิจจานุเบกษาพในวันที่พพ57พาิถุนายนพพ5666 โดยาีสถาบัน
การอาชีว.ึกษาท้ับสิ้นพพจ านวนพ53พสถาบันพประกอบด้วย 
พพพพพพพพพพพพพพ1ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคกลาบพ1-6พ จ านวนพ6พสถาบัน 
พพพพพพพพพพพพพพ5ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคใต้พ1-3 จ านวนพ3พสถาบัน 
พพพพพพพพพพพพพพ3ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออก จ านวนพ1พสถาบัน 
พพพพพพพพพพพพพพ4ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ1-6พจ านวนพ6พสถาบัน 
พพพพพพพพพพพพพพ6ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคเหนือพ1-4 จ านวนพ4พสถาบัน 
พพพพพพพพพพพพพพ2ศพสถาบันการอาชีว.ึกษากรุบเท.าหานคร จ านวนพ1พสถาบัน 
 7ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาการเกษตร จ านวนพ4พสถาบัน  
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  สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพพ4พพเป็นสถาบันอุดา.ึกษาสับกัด
ส านักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพกระทรวบ.ึกษาธิการพจัดตั้บขึ้นโดย.ระราชบัญญัติการ
อาชีว.ึกษาพ.ศ.ศพ5661พพได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการพหลักสูตรเทคโนโลยีบั ฑิตพ(ทลศบศ)พBachelor  of Technology  เป็นหลักสูตรปริญญา
ตรีต่อเนื่อบพโดยาีสถาน.ึกษาในสับกัดพพ7พพสถาน.ึกษาพพใน.ื้นที่พ4พจับหวัดพคือ 
 1ศพจับหวัดอุบลราชธานีพพ                                
  พพ-พพวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                    
  -  วิทยาลัยอาชีว.ึกษาอุบลราชธานี                     พพ พพ-พพ

-พพวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดา 
 5ศพจับหวัด.รีสะเกษ 
  -พวิทยาลัยเทคนิค.รีสะเกษ 
                - วิทยาลัยการอาชี..รีสะเกษ 
 3ศพจับหวัดอ านาจเจริญ                                พ  พพพพพพ 
  -พพวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ                           
 4ศพจับหวัดยโสธร 
  -พวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
ข้อมูลท าเลที่ตั้ง 
 ที่ตั้บส านักบานสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4พพตั้บอยู่บ้านเลขที่พ235พ
หาู่พ4พบ้านทุ่บนาค าพพถนนวารินพ–พ.ิบูลพพต าบลบุ่บไหาพอ าเภอวารินช าราบพพจับหวัดอุบลราชธานีพพ
34190  
 
 

4  
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ข้อมูลด้านอัตราก าลัง  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
     สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

วิท
ยา

ลัย
กา

รอ
าชี

พศ
รีส

ะเก
ษ

ส า
นัก

งา
นส

ถา
บัน

ฯ

ก.ข้าราชการ
1.  ผู้บริหาร 4      4     38        
2.  ข้าราชการครู 34     443       
3.  ข้าราชการพลเรือน 4      13        
ข.  ลูกจา้งประจ า
1.  ท าหน้าท่ีสอน
2.  ท่ัวไป/สนับสนุน 4      27        
ค.พนักงานราชการ
1. ท าหน้าท่ีสอน 8      132       
2.  ท่ัวไป/สนับสนุน 6     6          
ง.ลูกจา้งช่ัวคราว
1.  ท าหน้าท่ีสอน 29     343       
2.  ท่ัวไป/สนับสนุน 23     4     403       
จ.  มีข้าราชการ/ลูกจา้ง มาช่วยราชการ
ฉ.  มีข้าราชการ/ลูกจา้ง ไปช่วยราชการท่ีอ่ืน
ช.  มีอัตราว่าง  ไม่มีคนครอง
1.  ข้าราชการ 14        
2.  ลูกจ้างประจ า

รวมท้ังส้ิน 120   14    1,419    
*ข้อมูลจาก

1. หนังสือ วท.ดด ท่ี ศธ 0627.3/1768 ลว.18 ต.ค.61

2. หนังสือ วท.ศก ท่ี ศธ 0627.4/2389 ลว.22 ต.ค.61

3. หนังสือ วก.ศก ท่ี ศธ 0627.5/841 ลว.26 ต.ค.61

4. หนังสือ วอศ.อบ ท่ี ศธ 0627.2/1656 ลว.24 ต.ค.61

5. หนังสือ วท.ยโสธร ท่ี ศธ 0627.6/2360 ลว.15 พ.ย.61

6. หนังสือ วท.อบ ท่ี ศธ 0627.1/2655 ลว.16 พ.ย.61

316   190   110   237   143   289   

7      7      

67    65    42    63    44    95    

137   28    28    31    40    50    

7      8      19    27    32    31    

3      4      7      3      6      

2      1      2      4      

95    79    16    102   19    98    

5      5      5      5      5      5      
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รญ

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

[ดึงดูดความสนใจของผูอ่้านของคุณดว้ยค าอา้งอิงท่ียอดเยีย่มจากเอกสาร หรือใชพ้ื้นท่ีน้ีเพ่ือเนน้จุดส าคญั เม่ือตอ้งการ
วางกล่องขอ้ความท่ีส่วนใดก็ตามของหนา้น้ี ก็เพียงแค่ลากกล่องขอ้ความนั้นมา] ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

    ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

2556 2557 2558 2559
1 เทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยียานยนต์ 19 16 8 16 59
2 อาชีวศึกษาอุบลราชธานี การบัญชี 13 20 21 19 73
3 เทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีการก่อสร้าง 16 12 0 9 37

เทคโนโลยีไฟฟ้า 9 6 0 13 28
เทคโนโลยียานยนต์ - 0 4 7 11
เทคโนโลยีไฟฟ้า - 0 8 8 16
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 7 23 11 41
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 18 8 9 9 44
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 10 16 52
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - 16 8 0 24

7 การอาชีพศีสะเกษ การตลาด - - - - -
88 98 91 108 385

**ข้อมูลจากงานทะเบียน สถาบัน
รวม

5 เทคนิคศรีสะเกษ

เทคนิคอ านาจเจริญ6

4 เทคนิคยโสธร

ปีท่ีเข้าศึกษาสาขาวิทยาลัยล าดับ รวม



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ5625 

 

34 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

ข้อมูลแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา  1/2562 

รหัสกลุ่ม 2562

(แผนรับ)
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 20
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 20
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลคอมพิวเตอร์ 20

60
2 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 20
2.2 สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20
2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 20

60
3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 20
20

4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
4.1 สาขาวิชาการบัญชี 20
4.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 20

40
5 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 20
5.2 สาขาวิขาเทคโนโลยียานยนต์ 20
5.3 สาขาวิขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 20
5.4 สาขาวิชาการบัญชี 20

80
6 วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ

6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 20
20

7 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 20

20
300

ล าดับ วิทยาลัย หมายเหตุ

รวมท้ังส้ิน
รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม
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รวมท้ังส้ิน

ปี1 ปี2 ปี3 รวม ปี1 ปี2 รวม ปี1 ปี2 รวม

ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 1,214  835    791    2,840     1,361  1,090  2,451   29     52     81     5,372     

ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 513    341    430    1,284     397    346    743     -    -    -    2,027     

อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 528    375    604    1,507     451    587    1,038   -    11     11     2,556     

อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1,075  813    1,409  3,297     1,578  2,104  3,682   36     25     61     7,040     

อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 752    523    646    1,921     866    690    1,556   19     21     40     3,517     

ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคโยโสธร 942    673    839    2,454     878    836    1,714   33     32     65     4,233     

อ านาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 683    520    584    1,787     655    541    1,196   9       30     39     3,022     

รวมท้ังส้ิน 5,707  4,080  5,303  15,090   6,186  6,194  12,380 126    171    297    27,767    

*หมายเหตุ ข้อมูลจากงานทะเบียนสถาบันฯ การรายงานงวดท่ี 2 ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561

7

1

2

ปวช.
สถานศึกษาจงัหวัดท่ี

ปวส. ป.ตรี

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจ ำนวนผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
     ของวิทยำลัยในสังกัดสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
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แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ส านัก.ฒันายุทธศาสตร ์   
และควาาร่วาาืออาชีวศีกษา 

ส านัก.ฒันากิจการนักศึกษา
และกิจการ.ิเศษ 

ศูนย์วิจัยและ.ัฒนาการ
อาชีวศึกษา 

ส านักงานผู้อ านวยการ
สถาบนั 

อาชีวศึกษาบั ฑิต 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

ฝ่ายบรหิารทรั.ยากร
บุคคล 

ฝ่ายงานการคลังและ
.ัสด ุ

ฝ่ายบรหิาร
งบประาา 

 

งานการเงิน งานบัญชี งาน.ัสด ุ

ฝ่ายบรหิารยุทธศาสตร ์

ฝ่ายควาาร่วาาือ 

ฝ่ายเทคโนโยลีสารสนเทศ 

ฝ่ายโครงการ
.ระราชด าร ิ

ฝ่ายส่งเสราิและ.ัฒนา
องค์การนักศึกษา 

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรา ฝ่ายหลักสตูร        
และการสอน 

ฝ่ายประกันค ุภา.
การศึกษา 

ฝ่ายทะเบยีนและ
ประเาินผล 

ผู้อ านวยการสถาบนัฯฉ.4 
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ท ำเนียบบุคลำกรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
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แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ผลผลิต ปวช. ผลผลิต ปวส. ผลผลิต ป.ตรี

โครงการพัฒนาทกัษะอาขี

พแบบบูรณาการเพ่ือรับโอกาส

สร้างงานสร้างอาชคพสร้าง

รายได้

โครงการผลงานวิจัย

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะอาขีพแบบ

บูรณาการเพ่ือรับโอกาสสร้างงาน

สร้างอาชคพสร้างรายได้

โครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคน

อาชีวศึกษาด้าน เทคโน โลยีฐาน

น วัตกรรม Inno vative Techno lo gy 

ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0

งบลงทุน

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 300,000.00       1,149,560.99         10,446,548.73       20,000.00          -                   222,103.00               -                          2,300,956.07             3,909,200.00        3,792,464.02         22,140,832.81         

  1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (รายการ

งบประจ า)
-                  -                      1,405,900.00         -                   -                   -                          -                          -                          -                     3,792,464.02         5,198,364.02           

 - งบบุคลากร 1,353,400.00         453,850.00            1,807,250.00            

 - งบด าเนินงาน 52,500.00             416,787.02            469,287.02              

 - งบลงทุน 275,737.00            275,737.00              

 - งบเงินอุดหนุน -                         

 - งบรายจ่ายอ่ืน 2,646,090.00         2,646,090.00            

 2. แผนงานพ้ืนฐานด้ารการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน
-                  849,953.99           8,890,648.73        -                   -                   -                          -                          -                          -                     -                       9,740,602.72            

 - งบบุคลากร -                         

 - งบด าเนินงาน 849,953.99           8,890,648.73         9,740,602.72            

 - งบลงทุน -                     -                         

 - งบเงินอุดหนุน -                         

 - งบรายจ่ายอ่ืน -                         

แผนงาน/งบรายจา่ย

รายได้สถาบัน

ผลการใช้จ่ายเงินปี (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ รวมท้ังส้ิน

                             
                            สว่นที่  3   

 
 

 
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
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ผลผลิต ปวช. ผลผลิต ปวส. ผลผลิต ป.ตรี

โครงการพัฒนาทกัษะอาขี

พแบบบูรณาการเพ่ือรับโอกาส

สร้างงานสร้างอาชคพสร้าง

รายได้

โครงการผลงานวิจยั

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะอาขีพแบบ

บูรณาการเพ่ือรับโอกาสสร้างงาน

สร้างอาชคพสร้างรายได้

โครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคน

อาชีวศึกษาด้าน เทคโน โลยีฐาน

น วัตกรรม Inno vative Techno lo gy 

ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0

งบลงทุน

แผนงาน/งบรายจา่ย

รายได้สถาบัน

ผลการใช้จา่ยเงินปี (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ รวมท้ังส้ิน

 3. แผนงานบูรณาพัฒนาอุตสาหกรรม

ศักยภาพ
-                  -                      -                      -                   -                   -                          -                          2,300,956.07             -                     -                       2,300,956.07            

 - งบบุคลากร -                         

 - งบด าเนินงาน -                         

 - งบลงทุน -                         

 - งบเงินอุดหนุน -                   -                         

 - งบรายจ่ายอ่ืน 2,300,956.07             2,300,956.07            

  4. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน
       300,000.00            299,607.00            150,000.00                      -                        -                               -                               -                               -                          -                           -   449,607.00              

 - งบบุคลากร -                         

 - งบด าเนินงาน -                         

 - งบลงทุน -                         

 - งบเงินอุดหนุน 150,000.00           150,000.00              

 - งบรายจ่ายอ่ืน 300,000.00       299,607.00           299,607.00              

     โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความ

เข้มแข็งให้กับสถาบันการอาชีวศึกษา
                   -                           -                           -                        -                        -                               -                               -                               -           3,909,200.00                         -   3,909,200.00            

 - งบบุคลากร -                         

 - งบด าเนินงาน -                         

 - งบลงทุน (ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอ านวยการ) 2,927,200.00        2,927,200.00            

 - งบลงทุน (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย) 982,000.00          982,000.00              

 - งบรายจ่ายอ่ืน -                      -                         

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อ) 
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ผลผลิต ปวช. ผลผลิต ปวส. ผลผลิต ป.ตรี

โครงการพัฒนาทกัษะอาขี

พแบบบูรณาการเพ่ือรับโอกาส

สร้างงานสร้างอาชคพสร้าง

รายได้

โครงการผลงานวิจยั

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะอาขีพแบบ

บูรณาการเพ่ือรับโอกาสสร้างงาน

สร้างอาชคพสร้างรายได้

โครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคน

อาชีวศึกษาด้าน เทคโน โลยีฐาน

น วัตกรรม Inno vative Techno lo gy 

ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0

งบลงทุน

แผนงาน/งบรายจา่ย

รายได้สถาบัน

ผลการใช้จา่ยเงินปี (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ รวมท้ังส้ิน

  5. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
-                  -                      -                      20,000.00          -                   222,103.00               -                          -                          -                     -                       242,103.00              

 - งบบุคลากร -                         

 - งบด าเนินงาน -                         

 - งบลงทุน -                         

 - งบเงินอุดหนุน -                         

 - งบรายจ่ายอ่ืน 20,000.00          222,103.00               -                          242,103.00              

 
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อ) 
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1. ประมาณการรายรับ 20,889,790.00    บาท

    ก. เงินรายได้ (บกศ.) 7,091,030.00      บาท

1.ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 1,050,180.00   บาท

2.คาดว่ามรีายรับในปีต่อไป 6,040,850.00   บาท

 2.1 คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป(สถาบันฯ) 1,490,000.00   บาท

2.1.1 ค่าบ ารุงการศึกษา      (ร้อยละ 40) 947,200.00    บาท

2.1.2 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 54,000.00     บาท

2.1.3 ค่าประกันของเสียหาย 180,000.00    บาท

2.1.4 ค่าคู่มอืนักศึกษา 27,000.00     บาท

2.1.5 ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 27,000.00     บาท

2.1.6 ค่าใบแสดงผลการเรียน          36,400.00     บาท

2.1.7 ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต           218,400.00    บาท

2.2 คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป(โอนคืนวิทยาลัยฯ) 4,550,850.00   บาท

2.2.1 ค่าบ ารุงการศึกษา      (ร้อยละ 60) 1,420,800.00 บาท

2.2.2 ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตทฤษฎี 1,517,250.00 บาท

2.2.3 ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตปฏิบัติ 730,000.00    บาท

2.2.4 ค่าบ ารุงห้องพยาบาล          59,200.00     บาท

2.2.5 ค่าบ ารุงห้องสมดุ             118,400.00    บาท

2.2.6 ค่าบ ารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 177,600.00    บาท

2.2.7 ค่าส่ือและเอกสารการศึกษา  177,600.00    บาท

2.2.8 ค่าสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา 177,600.00    บาท

2.2.9 ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา    118,400.00    บาท

2.2.10 ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก  18,000.00     บาท

2.2.11 ค่าสมคัรสอบคัดเลือก   36,000.00     

    ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 ท่ีคาดว่าจะได้รับ 13,798,760.00    บาท

งบบุคลากร 1,382,160.00 บาท

งบด าเนินงาน 9,743,400.00 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 2,463,200.00 บาท

งบลงทุน -             บาท

งบเงินอุดหนุน 210,000.00    บาท

3.2 สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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2. ประมาณการรายจา่ย 20,889,790.00    

งบบุคลากร 1,873,200.00  บาท

 -  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,382,160.00 บาท บาท

 -  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 451,440.00    บาท

 -  ค่าครองชีพชั่วคราว 3,600.00       บาท

 -  ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน 36,000.00     บาท

งบด าเนินงาน 18,806,590.00 บาท

 -  ค่าตอบแทน 5,055,000.00 บาท

 -  ค่าใช้สอย 7,977,428.00 บาท

 -  ค่าวัสดุ 597,762.00    บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 616,400.00    บาท

 -  โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระงาน

หน่วยงาน 3,956,200.00 บาท

 -  โครงการรองรับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

 สอศ./พรบ.งบประมาณ 603,800.00    บาท

 งบลงทุน -               บาท

     1.  ส่ิงปลูกสร้าง                    -   บาท

       2.  ค่าครภัณฑ์โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน์อาคารอ านวยการ                -   บาท

งบเงินอุดหนุน 210,000.00     บาท

   1. อุหนุนทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 210,000.00    บาท

   2.  อุดหนุนวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์ -             บาท

งบส ารองเพ่ือสนุบสนุนนโยบาย สอศ. -               บาท

1. นโยบายเร่งด่วน -                  บาท

2. นโยบายตามยุทธศาสตร์ -                  บาท

3. ส ารองฉุกเฉินเงินงบประมาณ -                  บาท

4. ส ารองฉุกเงินเงินรายได้ -             บาท

 สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต่อ) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2562 

 

43 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)
  1,382,160.00        9,743,400.00        2,463,200.00        210,000.00                     -          7,091,030.00     20,889,790.00

  1,382,160.00        9,743,400.00        2,463,200.00        210,000.00                     -          7,091,030.00 20,889,790.00    

  1,382,160.00                  -                    -                  -         491,040.00 1,873,200.00     

1.1.1   1,382,160.00                  -   1,382,160.00       115,180บาท×12เดือน

1.1.2 -                  

- 242,880.00      242,880.00        10,840×1คน×12เดือน+9,400×12เดือน

- 208,560.00      208,560.00        8,690×2คน×12เดือน

- 3,600.00         3,600.00           300บาท×1คน×12เดือน

- 36,000.00        36,000.00          60 วัน * 300 บาท * 2 คน

   8,198,400.00                  -                  -      6,048,190.00 14,246,590.00    

   5,055,000.00                  -                  -                  -                    -        5,055,000.00

1.2.1.1       150,000.00 150,000.00         12,500 บาท ×12เดือน

-                  

-       900,000.00 900,000.00         75,000บาท×12เดือน

-     1,656,000.00 1,656,000.00       69,000บาท×12เดือน×2 คน

-       624,000.00 624,000.00         52,000บาท×12เดือน

1.1 งบบุคลากร

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ

ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ

1.2 งบด าเนินงาน

          1.2.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารสถาบัน(ท่ีไม่ใช่ข้าราชการ)

ต าแหน่งผู้อ านวยการ

     1.2.1 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนนายกสภาสถาบัน

1.งานตามภาระงานประจ า

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ค่าจา้งช่ัวคราว

เจ้าหน้าทีธุ่รการ จ านวน 2 คน

แมบ้่าน-นักการภารโรง  จ าวน  2  คน

 เงินเพ่ิมค่าครองชีพ  (ธุรการ  1 คน)

ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2562 

 

44 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

-                  

-       360,000.00 360,000.00         30,000บาท×12เดือน

-       480,000.00 480,000.00         20,000บาท×12เดือน×2 คน

-       134,400.00 134,400.00         11,200บาท×12เดือน

-                  

- -                  

- ค่าเบ้ียประชุมนายกสภาสถาบัน         24,000.00 24,000.00           2,000บาท×12เดือน

- ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภาสถาบัน       249,600.00 249,600.00         1,600×12เดือน×13คน

-

-                  

- ค่าเบ้ียประชุมประธานอนุกรรมการสถาบัน         30,000.00 30,000.00           1,250บาท×4คณะ (6คร้ัง/ปี)

- ค่าเบ้ียประชุมรองประธานอนุกรรมการสถาบัน         27,000.00 27,000.00           1,125บาท×4คณะ(6คร้ัง/ปี)

- ค่าเบ้ียประชุมอนุกรรมการสถาบัน       264,000.00 264,000.00          1,000บาท×4คณะๆละ×11คน(6คร้ัง/ปี)

- ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน         84,000.00 84,000.00           1,000บาท×14คน (6คร้ัง/ปี)

1.2.1.5         72,000.00 72,000.00           60บาท80ชม.×20คน

ต าแหน่งผู้อ านวยการ

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ

         1.2.1.3 ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารสถาบัน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

         1.2.1.4 เงินค่าเบ้ียประชุมกรรมการ

ค่าตอบแทนประชุมสภา

ค่าตอบแทนประชุมอนุกรรมการประชุมอนุกรรมการ

ฝ่ายกฎหมาย/วิชาการ/ประกันคุณภาพ/บริพัฒนา

ระบบบริหารจดัการและบุคลากร/คณะกรรมการ

บริหารสถาบันฯ

ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2562 
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

   2,009,238.00                  -                  -      5,968,190.00      7,977,428.00

1.2.2.1

    5,034,748.00       5,034,748.00

1.2.2.2                    -   

- ค่าพาหนะเดินทางกรรมการสภาสถาบัน       153,600.00         153,600.00  4คน×12คร้ัง×400กม×4บาท×2ไป-กลับ

- ค่าทีพั่กกรรมการสภาสถาบัน         14,400.00           14,400.00  1คน×12คร้ังๆละ×1,200

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชุมสภา         52,080.00           52,080.00  (120บาท+35บาท×14คน) × 4 คณะ (6 คร้ัง/ปี)

1.2.2.3
                   -   

-
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ในการประชุม

อนุกรรมการ
        20,460.00           20,460.00

 120บาท×11คน×2คณะ+35บาท×คน×4

คณะ) (6คร้ัง/ปี)

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชุม

คณะกรรมการบริหารสถาบัน
        13,020.00           13,020.00

 (อาหาร120บาท×14คน)+(เคร่ืองดืม35

บาท×14คน) (6คร้ัง/ปี)

1.2.2.4     1,200,000.00       1,200,000.00

1.2.2.5                    -   

- ค่าถ่ายเอกสาร       144,000.00         144,000.00  12,000บาท×12เดือน

- ค่าสมทบประกันสังคม 5 %         69,108.00 22,572.00                  91,680.00   พนักงานราชการ 6 รายลูกจ้างชัว่คราว 3 ราย

- ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ         30,000.00           30,000.00 30,000บาท/ปี

- ค่าซ่อมครุภัณฑ์         30,000.00           30,000.00 30,000บาท/ปี

- ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง         20,000.00           20,000.00 20,000บาท/ปี

- ค่าประกันของเสียหาย 887,000.00              887,000.00

ค่าสนับสนุนการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรี(โอนเงิน

คืนวิทยาลัยในสังกัดตามประกาศสถาบันฯ)

    1.2.2 ค่าใช้สอย

ค่าใช้จา่ยในการประชุมสภาสถาบัน

ค่าใช้จา่ยในการประชุมอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย/

วิชาการ/ประกันคุณภาพ/บริพัฒนาระบบบริหาร

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้สอยอ่ืนๆ

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2562 
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

1.2.2.

6

                   -   

- จ้างเหมาบริการต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 166,980.00      15,180.00                182,160.00 7,590บาท*2คน*12เดือน

- จ้างเหมาบริการต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 95,590.00        8,690.00                 104,280.00 8,690บาท*1คน*12เดือน

- จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                  -                      -                                                     -   

      597,762.00                  -                  -                    -           597,762.00

-       108,000.00 -                108,000.00        -                                                

-       180,000.00 180,000.00        15,000 บาท×12เดือน

-       100,000.00 100,000.00        100,000บาท/ปี

-         30,000.00 30,000.00          30,000บาท/ปี

-         10,000.00 10,000.00          10,000บาท/ปี

-         10,000.00 10,000.00          10,000บาท/ปี

-       120,000.00 120,000.00        120,000บาท/ปี

-         10,000.00 10,000.00          10,000บาท/ปี

-         10,000.00 -                10,000.00          10,000บาท/ปี

-         19,762.00 -                19,762.00          19,762บาท/ปี

      536,400.00                  -                  -          80,000.00 616,400.00        

-       400,000.00 80,000.00        480,000.00        40,000บาท*12เดือน

-         24,000.00 24,000.00          2,000บาท*12เดือน

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุงานบ้านและงานครัว

ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์

ค่าจา้งเหมาบริการ

    1.2.3 ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุส านักงาน(การประชมุสภาและคณะอนุกรรมการ)

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าวัสดุก่อสร้าง

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา

วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์

   1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า)

ค่าไฟฟ้า

ค่าไปรษณีย์

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2562 

 

47 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

-         30,000.00 -                30,000.00          2,500บาท*12เดือน

-         24,000.00 24,000.00          2,000บาท*12เดือน

-         24,000.00 24,000.00          1,000บาท*12เดือน

-         12,000.00 12,000.00          1,000บาท*12เดือน

-         12,000.00 12,000.00          1,000บาท*12เดือน

-          2,400.00 2,400.00           200บาท*12เดือน

-          8,000.00 8,000.00            8,000บาท/ปี

1.2.5 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระงานหน่วยงาน    1,545,000.00    1,859,400.00                -                  -         551,800.00      3,956,200.00

1 420,000.00      -                420,000.00        

2 305,000.00      305,000.00        

3 495,000.00      -                495,000.00        

4 150,000.00      150,000.00        

5 -                   * 

6 480,000.00                       -   480,000.00        

7
65,000.00        65,000.00          

8 18,000.00        18,000.00          

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนทีผู้่อ านวยการสถาบัน

ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนทีร่องผู้อ านวยการสถาบัน

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนทีผู้่ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน

ค่าโทรศัพท์ส านักงาน

ค่าบริการก าจัดขยะมลูฝอย

ค่าบริการโดเมนเนมรายปี

โครงการจัดซ้ือวัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์

โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์  และสถาบัน

โครงการสืบสานขนบธรรมเนียนประเพณีไทยประจ าปี 

2562

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเดิน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บของ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานพระพุทธรูปสถาบัน

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ 
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

9

50,000.00        50,000.00          

10

120,000.00      120,000.00        

11

30,000.00        30,000.00          

12
        50,000.00 -                50,000.00          

13 45,000.00        45,000.00          

14
45,000.00        45,000.00          

15

20,000.00        20,000.00          

16

20,000.00        20,000.00          

โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ และการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ และ

บุคลิกภาพของนักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษายุค

ไทยแลนด์ 4.0

โครงการประชุมพิจารณากล่ันกรองผลการเรียนผู้ส าเร็จ

การศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561

โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  ประจ าปี

การศึกษา 2562

โครงการจัดท าคู่มอืนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562

โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการเสริมสร้างทักษะ การปลูก การบ ารุงรักษา 

การจัดตกแต่งสวน และผูกผ้าประดับ ส าหรับลูกจ้าง

และบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2562 

 

49 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

17 156,800.00      156,800.00        

18

75,000.00        75,000.00          

19

75,000.00        75,000.00          

20

60,000.00        60,000.00          

21
150,000.00      150,000.00        

22

        50,000.00 50,000.00          

23

25,000.00        25,000.00          

24

65,000.00        65,000.00          

โครงการประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561

โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมนิผล การจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือ สายปฏิบัติการ 

ในสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2562

โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษา ทีส่ าเร็จ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2560 (คอศ.1)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู ระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปี

การศึกษา 2562

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561

โครงการจัดซ้ือวัสดุอาชีวศึกษาบัณฑิต

โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2562 

 

50 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

25

15,000.00        15,000.00          

26

        20,000.00 20,000.00          

27

      200,000.00 200,000.00        

28
      300,000.00 300,000.00        

29

      150,000.00 150,000.00        

30

        50,000.00 50,000.00          

31

        80,000.00 80,000.00          

32
        25,000.00 25,000.00          

โครงการประชุมวิชาการนวตกรรม  และเทคโนโลยี 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ าสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือ

ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการยกระดับเครือข่ายความร่วมมอืจัดการ

อาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน ในประเทศ และ

ระหว่างประเทศ (IVENE 4 Cooperation Parnership)

โครงการยกระดับความรู้ความช านาญ

ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา  คณาจารย์ หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์เพ่ือ

สร้างงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมทาง

วิชาการ

โครงการพัฒนา คอศ.2-6 ตามกรอบคุณวฒิการศึกษา

วิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มอืหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไปและหมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐานหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2562 

 

51 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

33

        15,000.00 15,000.00          

34
        25,000.00 25,000.00          

35
        35,000.00 35,000.00          

36
        20,000.00 20,000.00          

37
        51,400.00 51,400.00          

38
-                  งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย

39
-                  งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย

40
-                  งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย

41 -                  งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย

42
-                  งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย

43
-                  งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย

44
-                  งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย

45
-                  งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย

โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง

รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการประชุมคณะกรรมคณะอนุกรรมการพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์

โครงการประชุมคณะกรรมคณะอนุกรรมการฝ่าย

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการ

อาชีวศึกษา

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบและ

บุคลากร

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ

โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  2561

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563

โครงการเตรียมรับการประเมนิคุณภาพภายในสถาบัน 

โดยหน่วยงานต้นสังกัด

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2562 

 

52 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

1.2.6 โครงการรองรับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ สอศ./พรบ.งบประมาณ              -                    -         603,800.00                -                  -                    -           603,800.00

1
40,000.00        40,000.00          

2

213,800.00      213,800.00        

3

350,000.00      350,000.00        

3.งบลงทุน                  -                  -                    -   -                  

3.1 ส่ิงปลูกสร้าง

3.2 ค่าครุภัณฑ์

       3.3.1 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์อาคารอ านวยการ                  -   -                  

-                  

       3.3.3 ครุภัณฑ์เคร่ืองกรองน้ า -                  

4.งบเงินอุดหนุน                  -      210,000.00                  -   210,000.00        

- เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี                  -       210,000.00 210,000.00        

- เงินอุดหนุนสิงประดิษฐ์ / งานวิจัย -                  

5.โครงการพิเศษ                  -                    -                      -   

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

อาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

       3.2.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ

    เครือข่าย

โครงการผลิตและพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2562 

 

53 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

-

-

6.โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบ)                  -                    -                      -   

- -

7. ส ารองเพ่ือสนุบสนุนนโยบาย สอศ.                  -                    -                      -   

1. นโยบายเร่งด่วน

2. นโยบายตามยุทธศาสตร์

3. ส ารองฉุกเฉินเงินงบประมาณ

4. ส ารองฉุกเงินเงินรายได้

โครงการกิจกรรม  5 ส สถาบัน

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2562 

 

54 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

ช่ือ - สกุล งบประมาณ

บริหาร /จัดการ  ท่ีใช้ ค .ค .61 พ .ย.61 ธ .ค .61  รวมไตรมาส 1 ม.ค .62 ก.พ .62 มี.ค .62  รวมไตรมาส 2 เม.ย.62 พ .ค .62 มิ.ย.62  รวมไตรมาส 3 ก.ค .62 ส .ค .62 ก.ย.62  รวมไตรมาส 4  รวมเ ป็นเ งิน

20,889,790   808,300     902,880     4,167,098  5,878,278    876,042     879,700     1,869,280  3,625,022    3,301,025   1,128,905    1,151,075    5,581,005    3,530,555   1,262,125   1,012,805   5,805,485    20,889,790        

1 20,075,990   808,300     902,880     4,167,098  5,878,278    876,042     879,700     1,869,280  3,625,022    2,697,225   918,905      1,151,075    4,767,205    3,530,555   1,262,125   1,012,805   5,805,485    20,075,990         

1.1 1,873,200     155,500      155,500      155,500      466,500       155,500      155,500      155,500      466,500       155,500       155,500       155,500       466,500       157,900      157,900      157,900      473,700      1,873,200           

1.2 14,246,590   652,800      719,380      3,202,298   4,574,478     678,142      703,800      673,380      2,055,322    1,589,800     699,380       712,800       3,001,980    3,188,630    703,800      722,380      4,614,810   14,246,590         

1.3 3,956,200     -           28,000      809,300     837,300       42,400      20,400      1,040,400  1,103,200     951,925      64,025        282,775      1,298,725    184,025     400,425     132,525     4,614,810   7,854,035           

1.3.1  งานพัสดุ 420,000        210,000      210,000       -              210,000       210,000       -            420,000             

1.3.2  งานพัสดุ 305,000        175,000      175,000       -              130,000       130,000       -            305,000             

1.3.3  งานอาคารฯ 495,000        257,500      257,500       -            123,750      123,750       113,750       113,750       -            495,000             

1.3.4  งานอาคารฯ 150,000        -             150,000      150,000       -             -             -            150,000             

1.3.5  งานอาคารฯ -              -             -            -              -             -            -                   

1.3.6  งานอาคารฯ 480,000        -             480,000      480,000       -             -            480,000             

1.3.7 งานบุคลากร 65,000          16,400       16,400         5,400         5,400         5,400         16,200         5,400          5,400          5,400          16,200        5,400         5,400         5,400         16,200        65,000              

1.3.8 งานบุคลากร 18,000          18,000       18,000         -              -             -            18,000              

1.3.9 งานบุคลากร 50,000          -             -              50,000         50,000        -            50,000              

1.3.10 งานบุคลากร 120,000        -             -              -             120,000      120,000      120,000             

1.3.11 งานบุคลากร 30,000          -             -              -             30,000        30,000        30,000              

1.3.12 งานประชาสัมพันธ์ 50,000          -            -             6,000         6,000         6,000         18,000         6,000          6,500          6,500          19,000        6,500         6,500         -            13,000        50,000              

1.3.13 งานทะเบียน 45,000          -             -              45,000         -             45,000        -            45,000              

1.3.14 งานทะเบียน 45,000          -             -              45,000         -             45,000        -            45,000              

1.3.15 งานทะเบียน 20,000          -             -            1,250         1,250          3,125          3,125          3,125          9,375          3,125         3,125         3,125         9,375         20,000              

ท่ี
งาน/โครงการ /กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

งบรายจ่าย/รายการ

งบบุคลากร

โคร งการ พัฒนาสถาบัน/ภาระงานหน่วยงาน

โครงการเสริมสร้างทักษะ การปลูก การบ ารุงรักษา 

การจัดตกแต่งสวน และผูกผ้าประดับ ส าหรับลูกจ้าง

และบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานพระพุทธรูปสถาบัน

โครงการจัดซ้ือวัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ

งานตามภาระงานประจ า(1.1+1.2)

งบด าเนินงาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บของ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเดิน

โครงการสืบสานขนบธรรมเนียนมประเพณีไทย

ประจ าปี 2562

โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์  และสถาบัน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ 

และบุคลิกภาพของนักศึกษา  และบุคลากรทางการ

ศึกษายุคไทยแลน 4.0

โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
โครงการจัดท าคู่มอืนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2562โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  ประจ าปี

การศึกษา 2562
โครงการประชุมพิจารณากล่ันกรองผลการเรียน

ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561

3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงานตามภาระงานประจ า/โครงการและแผนใช้จา่ยเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2562 

 

55 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

ช่ือ - สกุล งบประมาณ

บริหาร /จัดการ  ท่ีใช้ ค.ค.61 พ .ย.61 ธ .ค.61  รวมไตรมาส 1 ม.ค.62 ก.พ .62 มี.ค.62  รวมไตรมาส 2 เม.ย.62 พ .ค.62 มิ.ย.62  รวมไตรมาส 3 ก.ค.62 ส .ค.62 ก.ย.62  รวมไตรมาส 4  รวมเ ป็นเ งิน
ท่ี

งาน/โครงการ /กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

งบรายจ่าย/รายการ

1.3.16 งานทะเบียน 20,000          -             -              20,000         20,000        -            20,000              

1.3.17 อาชวีศึกษาบัณฑิต 156,800        78,400       78,400         -              78,400         78,400        -            156,800             

1.3.18 อาชวีศึกษาบัณฑิต 75,000          -             -              75,000         75,000        -            75,000              

1.3.19 อาชวีศึกษาบัณฑิต 75,000          -             -              -             75,000        75,000        75,000              

1.3.20 อาชวีศึกษาบัณฑิต 60,000          -             -              -             60,000        60,000        60,000              

1.3.21 อาชวีศึกษาบัณฑิต 150,000        -             -              -             150,000      150,000      150,000             

1.3.22 อาชวีศึกษาบัณฑิต 50,000          -             -              -             50,000        50,000        50,000              

1.3.23 อาชวีศึกษาบัณฑิต 25,000          -             -              25,000         25,000        -            25,000              

1.3.24 อาชวีศึกษาบัณฑิต 65,000          -             65,000       65,000         -             -            65,000              

1.3.25 อาชวีศึกษาบัณฑิต 15,000          -            1,500         1,500          1,500         1,500         1,500         4,500          1,500          1,500          1,500          4,500          1,500         1,500         1,500         4,500         15,000              

โครงการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา

 2561

โครงการจัดซ้ือวัสดุอาชีวศึกษาบัณฑิต

โครงการปัจฉิมนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 

2561

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู ระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2562

โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 

โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษา ที่

ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมนิผล การจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือ สายปฏิบัติการ 

ในสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2562

โครงการประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา

 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขา

เทคโนโลยี 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มอืหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไปและหมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐานหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษา

 
3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงานตามภาระงานประจ า/โครงการและแผนใช้จา่ยเงิน(ต่อ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2562 

 

56 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

ช่ือ - สกุล งบประมาณ

บริหาร /จัดการ  ท่ีใช้ ค.ค.61 พ .ย.61 ธ .ค.61  รวมไตรมาส 1 ม.ค.62 ก.พ .62 มี.ค.62  รวมไตรมาส 2 เม.ย.62 พ .ค.62 มิ.ย.62  รวมไตรมาส 3 ก.ค.62 ส .ค.62 ก.ย.62  รวมไตรมาส 4  รวมเ ป็นเ งิน
ท่ี

งาน/โครงการ /กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

งบรายจ่าย/รายการ

1.3.26 อาชวีศึกษาบัณฑิต 20,000          20,000       20,000         -              -             -            20,000              

1.3.27 งานวิจัยฯ 200,000        -             200,000      200,000       -             -            200,000             

1.3.28 งานวิจัยฯ 300,000        -             -              300,000       300,000       -            300,000             

1.3.29 งานวิจัยฯ 150,000        -             -              150,000       150,000       -            150,000             

1.3.30 งานวิจัยฯ 50,000          -             -              -             50,000        50,000        50,000              

1.3.31 งานวิจัยฯ 80,000          8,000         50,000       58,000         22,000       22,000         -             -            80,000              

1.3.32 งานวิจัยฯ 25,000          -            2,500         2,500          2,500         2,500         2,500         7,500           2,500          2,500          2,500          7,500          2,500         2,500         2,500         7,500         25,000              

1.3.33 งานนิติการ 15,000          -            -            -             5,000         5,000         5,000         15,000         -             -             -            15,000              

1.3.34 งานประกันฯ 25,000          -             -              -             25,000        25,000        25,000              

1.3.35 งานประกันฯ 35,000          -             -              -             35,000        35,000        35,000              

โครงการพัฒนา คอศ.2-6 ตามกรอบคุณวฒิการศึกษา

วิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์

เพ่ือสร้างงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุม

ทางวิชาการ

โครงการประชุมวิชาการนวตกรรม  และเทคโนโลยี 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการยกระดับความรู้ความช านาญ

ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา  คณาจารย์ หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการยกระดับเครือข่ายความร่วมมอืจัดการ

อาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน ในประเทศ 

และระหว่างประเทศ (IVENE 4 Cooperation 

Parnership)

โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ าสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง

รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561
โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  2561

 
3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงานตามภาระงานประจ า/โครงการและแผนใช้จา่ยเงิน(ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2562 

 

57 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

ช่ือ - สกุล งบประมาณ

บริหาร /จัดการ  ท่ีใช้ ค.ค.61 พ .ย.61 ธ .ค.61  รวมไตรมาส 1 ม.ค.62 ก.พ .62 มี.ค.62  รวมไตรมาส 2 เม.ย.62 พ .ค.62 มิ.ย.62  รวมไตรมาส 3 ก.ค.62 ส .ค.62 ก.ย.62  รวมไตรมาส 4  รวมเ ป็นเ งิน
ท่ี

งาน/โครงการ /กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

งบรายจ่าย/รายการ

1.3.36 งานประกันฯ 20,000          -             -              -             -            20,000        20,000        20,000              

1.3.37 งานวางแผนฯ 51,400          -             -              -             51,400        51,400        51,400              

1.3.38

-             -              -             -            -                   

1.3.39

-             -              -             -            -                   

1.3.40

-             -              -             -            -                   

1.3.41 -             -              -             -            -                   

1.3.42

-             -              -             -            -                   

1.3.43

-             -              -             -            -                   

1.3.44

-             -              -             -            -                   

1.3.45

-             -              -             -            -                   

2.โครงการรองรับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ สอศ. /พรบ.งบประมาณ                 -       603,800.00              -                -                -   -             -              603,800       -             -             603,800       -            -            -            -            603,800             

2.1       40,000.00 -             -              40,000         40,000        -            40,000              

2.2      213,800.00 -             -              213,800       213,800      -            213,800             

2.3      350,000.00 -             -              350,000       350,000       -            350,000             

โครงการประชุมคณะกรรมคณะอนุกรรมการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์

โครงการประชุมคณะกรรมคณะอนุกรรมการฝ่าย

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการ

อาชีวศึกษา

โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบ

และบุคลากร

โครงการเตรียมรับการประเมนิคุณภาพภายในสถาบัน

 โดยหน่วยงานต้นสังกัด
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563
โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

อาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการผลิตและพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 
3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงานตามภาระงานประจ า/โครงการและแผนใช้จา่ยเงิน(ต่อ)  
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ช่ือ - สกุล งบประมาณ

บริหาร /จัดการ  ท่ีใช้ ค.ค.61 พ .ย.61 ธ .ค.61  รวมไตรมาส 1 ม.ค.62 ก.พ .62 มี.ค.62  รวมไตรมาส 2 เม.ย.62 พ .ค.62 มิ.ย.62  รวมไตรมาส 3 ก.ค.62 ส .ค.62 ก.ย.62  รวมไตรมาส 4  รวมเ ป็นเ งิน
ท่ี

งาน/โครงการ /กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

งบรายจ่าย/รายการ

                -   -              -            -            -            -             -              -             -            -                   

-             -              -             -            -                   

-              -             -            -                   

-              -            -             -              -             -            -                   

-             -              -             -            -                   

-              -             -              -             -            -                   

210,000        -            -            -            -             -            -            -            -              -             210,000       -             210,000       -            -            -            -             210,000             

210,000        210,000       210,000       -             210,000             
-             -                   

                -                -                -   -             -              -             -            -                   

-             -              -             -            -                   

-             -              -             -            -                   

             -                -   -             -              -             -            -                   

- -             -              -             
-            

-                   

                -                -                -                -   -             -            -            -            -              -             -             -             -             -            -            -                   

-             -              -             -            -                   

-             -              -             -            -                   

-             -              -             -            -                   

-              -             -            -            -            -              -             -             -             -             -            -            -                   

4.งบเงินอุดหนุน

4. ส ารองฉุกเงินเงินรายได้

3. ส ารองฉุกเฉินเงินงบประมาณ

2. นโยบายตามยุทธศาสตร์

1. นโยบายเร่งด่วน

   1. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

7. ส ารองเพ่ือสนุบสนุนนโยบาย สอศ.

   2. เงินอุดหนุนสิงประดิษฐ์ / งานวิจัย

โครงการกิจกรรม  5 ส สถาบันการอาชีวศึกษา       

             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจ าปี 

5.โครงการพิเศษ

6.โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบ)

-

-

       3.3.3 ครุภัณฑ์เคร่ืองกรองน้ า

       3.2.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

พร้อมระบบเครือข่าย

       3.3.1 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์อาคาร

3.2 ค่าครุภัณฑ์

3.1 ส่ิงปลูกสร้าง

3.งบลงทุน

 

3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงานตามภาระงานประจ า/โครงการและแผนใช้จา่ยเงิน(ต่อ) 
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ล าดับ ร ายการ
ผลการ เบิกจ่าย

งบประมาณ พ.ศ .2561

 ปร ะมาณการ ค่าใช้จ่าย

งบประมาณ พ.ศ .2562
หมายเหตุ

1 งบบุคลากร 1,807,250.00               1,873,200.00               

2 งบด าเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน 3,961,480.00               5,055,000.00               

2.2 ค่าใช้สอย 1,741,185.00               2,942,680.00               

2.3 ค่าวัสดุ 668,100.00                 597,762.00                 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค 410,371.94                 616,400.00                 

2.5 ค่าใช้สอยอ่ืน(โอนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา) 2,464,090.00               5,034,748.00               

2.6 โครงการพัฒนาสถาบัน (ตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ) 3,886,489.80               2,096,800.00               

3 งบรายจ่ายอ่ืน 3,142,666.07               2,463,200.00               

4 งบเงินอุดหนุน 150,000.00                 210,000.00                 

5 งบลงทุน

5.1 ชุดครภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย 982,000.00                 -                           

5.2 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอ านวยการ 2,927,200.00               -                           

รวมท้ังส้ิน 22,140,832.81           20,889,790.00            

 
 3.5  ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 และประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2562 
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ข้อมูลด้านงบประมาณ 
ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
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*แหล่บที่าาข้อาูล 
  1. หนับสือพวทศดด ที่พ.ธพ0627.3/1768 ลวศ18 ตศคศ61 
  2. หนับสือพวทศ.ก ที่พ.ธพ0627.4/2389 ลวศ22 ตศคศ61 
  3. หนับสือพวกศ.ก ที่พ.ธพ0627.5/841 ลวศ26 ตศคศ61 
  4. หนับสือพวอ.ศอบ ที่พ.ธพ0627.2/1656 ลวศ24 ตศคศ61 
  5. หนับสือพวทศยโสธร ที่พ.ธพ0627.6/2360 ลวศ15 .ศยศ61 
  6. หนับสือพวทศอบ ที่พ.ธพ0627.1/2655 ลวศ16 .ศยศ61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ   รายการ  
  สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
 หมายเหตุ  

1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                   32,034,800.00   ไา่รวาบบบุคลากร  
2 วิทยาลัยอาชีว.ึกษาอุบลราชธานี                   71,184,562.58    
3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดา                   34,505,735.00    
4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร                   39,121,985.00    
5 วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ                   10,909,000.00   ไา่รวาบบบุคลากร  
6 วิทยาลัยเทคนิค.รีสะเกษ                   75,675,674.00    
7 วิทยาลัยการอาชี..รีสะเกษ                   23,613,827.00   ไา่รวาบบบุคลากร  

 รวาทั้บสิ้น                 287,045,583.58    

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2562 
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1. ประมาณการรายรับ 652,675,096.70  บาท

    ก. เงินรายได้ (บกศ.) 177,250,231.26  บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 55,590,000.00   บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 25,381,905.26   บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 21,962,676.00   บาท

4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 20,100,000.00   บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 13,615,650.00   บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 34,000,000.00   บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 6,600,000.00    บาท

    ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 475,424,865.44  บาท

งบบุคลากร 137,110,763.44  บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1,530,936.00    บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 61,386,637.44   บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 13,621,320.00   บาท

4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 5,849,190.00    บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 23,639,160.00   บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 7,000,000.00    บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 24,083,520.00   บาท

งบด าเนินงาน 96,309,659.00    บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 15,847,500.00   บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 30,321,304.00   บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 6,205,119.00    บาท

4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 9,500,000.00    บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 6,847,500.00    บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 16,000,000.00   บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 11,588,236.00   บาท

งบลงทุน 80,540,900.00    บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 20,882,400.00   บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 11,205,900.00   บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 6,000,000.00    บาท

4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 18,498,300.00   บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 15,495,400.00   บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 2,100,000.00    บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 6,358,900.00    บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการรายรับ  -  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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งบเงินอุดหนุน 128,294,170.00  บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 19,593,200.00   บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 3,820,800.00    บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 17,406,630.00   บาท

4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 15,098,700.00   บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 20,219,000.00   บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 37,000,000.00   บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 15,155,840.00   บาท

งบรายจา่ยอ่ืน 33,169,373.00    บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 14,587,413.00   บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 1,257,000.00    บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 2,859,940.00    บาท

4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 3,550,000.00    บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 482,420.00       บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 8,800,000.00    บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 1,632,600.00    บาท

2. ประมาณการรายจา่ย 646,867,540.70  บาท

งบบุคลากร 196,242,091.44  บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 33,134,104.00   บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 76,186,757.44   บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 21,849,360.00   บาท

4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 10,349,190.00   บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 23,639,160.00   บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 7,000,000.00    บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 24,083,520.00   บาท

งบด าเนินงาน(งปม./บกศ.) 183,271,642.01  บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 53,119,646.00   บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 30,601,961.76   บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 28,174,498.25   บาท

4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 25,100,000.00   บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 18,687,300.00   บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 16,000,000.00   บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 11,588,236.00   บาท
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งบลงทุน 83,093,953       บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 22,670,633.00   บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 11,205,900.00   บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 6,764,820.00    บาท

4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 18,498,300.00   บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 15,495,400.00   บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 2,100,000.00    บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 6,358,900.00    บาท

งบลงทุนเงินรายได้ 6,949,200.00     บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1,713,200.00    บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี -                บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม -                บาท

4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร -                บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 5,000,000.00    บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 236,000.00       บาท

งบเงินอุดหนุน 109,165,004.00  บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 10,370,960.00   บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 4,599,800.00    บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 7,358,930.00    บาท

4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 15,098,700.00   บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 19,580,774.00   บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 37,000,000.00   บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 15,155,840.00   บาท

งบรายจา่ยอ่ืน 26,053,002.75   บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 6,422,906.00    บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 1,257,000.00    บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 3,908,076.75    บาท

4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 3,550,000.00    บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 482,420.00       บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 8,800,000.00    บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 1,632,600.00    บาท
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ส ารองเพ่ือสนุบสนุนนโยบาย สอศ./สถานศึกษา 17,570,520.00   บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 600,000.00       บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี -                บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม -                บาท

4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร -                บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ -                บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 14,000,000.00   บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 2,970,520.00    บาท

ส ารองฉุกเฉิน 24,522,127.50   บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 9,522,127.50    บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม -                บาท

4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร -                บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ -                บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 15,000,000.00   บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ -                บาท

 
 

 

ส ารองเพื่อสนุบสนุนนโยบาย สอศ./
สถานศึกษา     17,570,520.00  บาท  

 
1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี        600,000.00   บาท    

 
2.วิทยาลัยอาชีว.ึกษาอุบลราชธานี                   -     บาท    

 
3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดา                   -     บาท    

 
4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร                   -     บาท    

 
5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ                   -     บาท    

 
6.วิทยาลัยเทคนิค.รีสะเกษ 

   
14,000,000.00   บาท    

 
7.วิทยาลัยการอาชี..รีสะเกษ     2,970,520.00   บาท    

 
ส ารองฉุกเฉิน     24,522,127.50  บาท  

 
1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    บาท    

 
2.วิทยาลัยอาชีว.ึกษาอุบลราชธานี     9,522,127.50   บาท    

 
3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดา                   -     บาท    

 
4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร                   -     บาท    

 
5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ                   -     บาท    

 
6.วิทยาลัยเทคนิค.รีสะเกษ 

   
15,000,000.00   บาท    

 
7.วิทยาลัยการอาชี..รีสะเกษ                   -     บาท    
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*แหล่บที่าาข้อาูล 
  1. หนับสือพวทศดด ที่พ.ธพ0627.3/1768 ลวศ18 ตศคศ61 
  2. หนับสือพวทศ.ก ที่พ.ธพ0627.4/2389 ลวศ22 ตศคศ61 
  3. หนับสือพวกศ.ก ที่พ.ธพ0627.5/841 ลวศ26 ตศคศ61 
  4. หนับสือพวอ.ศอบ ที่พ.ธพ0627.2/1656 ลวศ24 ตศคศ61 
  5. หนับสือพวทศยโสธร ที่พ.ธพ0627.6/2360 ลวศ15 .ศยศ61 
  6. หนับสือพวทศอบ ที่พ.ธพ0627.1/2655 ลวศ16 .ศยศ61 
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รวมงบประมาณท้ังส้ิน 128,031,449.00      133,373,846.70      68,055,685.00      84,442,215.00     31,227,395.34     107,017,000.00      56,939,316.00             609,086,907.04

1. งบบุค ลากร 28,779,582.00        76,187,057.44        21,849,360.00      16,849,190.00     -                     7,000,000.00         23,296,080.00       173,961,269.44             

เงินเดือนข้าราชการ 50,156,807.58        7,432,440.00        17,991,600.00       75,580,847.58             

เงินวิทยฐานะ 3,926,187.00         1,318,800.00        1,528,800.00         6,773,787.00                

เงินประจ าต าแหน่ง 3,986,766.00         604,800.00           4,591,566.00               

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ -                              

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1,211,596.98         1,153,320.00         2,364,916.98               

เงินอ่ืน ๆ 297,539.88            11,000,000.0       11,297,539.88             

ค่าตอบพนักงานราชการ 1,530,936.00          1,808,040.00         4,870,080.00        5,849,190.00       7,000,000.00         2,017,560.00         23,075,806.00              

ค่าจ้างชั่วคราว 27,248,646.00        14,800,120.00        8,228,040.00        50,276,806.00              

รายการ ค่ าใช้ จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ
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แผนการ ใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิ บัติการ  (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โคร งการ

 รวมท้ังส้ิน

 วิ
ทย

าลั
ยก

าร
อา

ชีพ
ศรี

สะ
เก

ษ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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รายการ ค่ าใช้ จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

 วิ
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แผนการ ใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิ บัติการ  (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โคร งการ

 รวมท้ังส้ิน

 วิ
ทย

าลั
ยก

าร
อา

ชีพ
ศรี

สะ
เก

ษ

2. งบด าเนินงาน 57,474,168.00        30,601,961.76        20,549,598.25      31,669,430.00     12,815,955.34     18,160,000.00        10,995,596.00       182,266,709.35             

      - ค่ าตอบแทน 31,613,513.00       10,600,000.00        8,372,256.00       17,900,000.00     4,932,000.00      5,040,000.00         5,400,000.00        83,857,769.00              

ค่าเชา่บ้าน(ข้ันต่ า) -                              

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 900,000.00            3,600,000.00         1,843,200.00        1,400,000.00       837,000.00          400,000.00           8,980,200.00                

เงินค่าสอนพิเศษ 27,805,446.00        7,000,000.00         6,529,056.00        16,500,000.00     4,095,000.00       5,000,000.00         66,929,502.00             

ค่าเบ้ียประชมุกรรมการ -                              

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มข้ัน -                              

ครูพิเศษ(ภาษาต่างประเทศ) 300,000.00            300,000.00                  

ค่าครองชพี 2,608,067.00          2,608,067.00                

      - ค่ าใช้ สอย 7,686,455.00         8,804,961.76         4,474,480.00       3,692,460.00      1,376,642.46      5,760,000.00         756,496.00           32,551,495.22            

ค่าเชา่ทรัพย์สิน(ข้ันต่ า) 1,139,304.00         1,139,304.00               

ค่าเชา่รถยนต์(ข้ันต่ า) -                              

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 4,600,000.00          4,000,000.00         2,783,900.00        2,400,000.00       650,000.00          400,000.00           14,833,900.00             
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รายการ ค่ าใช้ จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ
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แผนการ ใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิ บัติการ  (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โคร งการ

 รวมท้ังส้ิน

 วิ
ทย

าลั
ยก

าร
อา

ชีพ
ศรี

สะ
เก

ษ

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 200,000.00            400,000.00            250,000.00         149,641.09          10,000.00             1,009,641.09               

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000.00            400,000.00            300,000.00          200,000.00         507,701.37          5,000.00               1,512,701.37               

ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง 50,000.00              2,000,000.00         200,000.00          2,250,000.00               

ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000.00            -                       308,160.00          69,300.00           477,460.00                  

ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความ

ปลอดภัย 1,140,000.00          1,140,000.00                

ค่าเงินสมทบประกันสังคม 1,446,455.00          365,657.76            582,420.00          842,460.00         341,496.00           3,578,488.76               

ค่าถ่ายเอกสาร 500,000.00            500,000.00                  

ค่าซ่อมแซมยานาหนะและขนส่ง 300,000.00          300,000.00                  

ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล 50,000.00              50,000.00                    

          - ค่ าวัสดุ 10,974,200.00       6,197,000.00         4,950,041.25      4,756,970.00      4,089,096.94      5,760,000.00         2,452,100.00        39,179,408.19             

วัสดุส านักงาน 4,200,000.00          2,050,000.00         826,000.00          1,260,000.00       1,768,954.37       351,000.00           10,455,954.37             

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000.00              250,000.00         829,454.93          1,149,454.93              

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 400,000.00            500,000.00            430,000.00          420,000.00         360,000.00          100,000.00           2,210,000.00                
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รายการ ค่ าใช้ จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ
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แผนการ ใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิ บัติการ  (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โคร งการ

 รวมท้ังส้ิน

 วิ
ทย

าลั
ยก

าร
อา

ชีพ
ศรี

สะ
เก

ษ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000.00              50,000.00            402,000.00          100,000.00           562,000.00                  

วัสดุและเวชภัณฑ์ 120,000.00            30,000.00            150,000.00                  

วัสดุการศึกษา 5,984,200.00          3,257,000.00         2,826,711.25        2,580,970.00       941,100.00           15,589,981.25             

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00              70,000.00              100,000.00          30,000.00           100,000.00          100,000.00           410,000.00                  

วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 100,000.00            200,000.00            72,000.00            66,000.00           121,760.43          20,000.00             579,760.43                  

วัสดุการเกษตร 140,000.00          140,000.00                  

วัสดุก่อสร้าง 20,000.00              300,000.00          306,927.21          790,000.00           1,416,927.21               

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000.00            20,000.00                    

วัสดุถาวร 57,330.00            57,330.00                    

วัสดุเอกสารการพิมพ์ 48,000.00            48,000.00                    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 180,000.00            50,000.00            150,000.00         200,000.00          50,000.00             630,000.00                  

 - ค่ าสาธ ารณูปโภค  (ข้ั นต  า) 7,200,000.00         5,000,000.00         2,752,821.00       5,320,000.00      2,418,215.94      1,600,000.00         2,387,000.00        26,678,036.94             

ค่าโทรศัพท์ 28,900.00              70,000.00              420,000.00         44,444.24           563,344.24                 
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รายการ ค่ าใช้ จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

 วิท
ยา

ลัย
เทค

นิค
อุบ

ลร
าช

ธา
นี

 วิท
ยา

ลัย
อา

ชีว
ศึก

ษา
อุบ

ลร
าช

ธา
นี

 วิท
ยา

ลัย
เทค

นิค
เดช

อุด
ม

 วิท
ยา

ลัย
เทค

นคิ
ยโส

ธร

 วิท
ยา

ลัย
เทค

นิค
อ า

นา
จเจิ

รญ

 วิท
ยา

ลัย
เทค

นิค
ศรี

สะ
เกษ

แผนการ ใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิ บัติการ  (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โคร งการ

 รวมท้ังส้ิน

 วิท
ยา

ลัย
กา

รอ
าชี

พศ
รีส

ะเก
ษ

ค่าน้ าประปา 500,000.00            430,000.00            250,000.00          600,000.00         350,000.00           2,130,000.00                

ค่าไฟฟ้า 6,571,100.00          4,200,000.00         2,200,000.00        4,300,000.00       2,373,771.70       2,000,000.00         21,644,871.70              

ค่าไปรษณีย์ 100,000.00            80,000.00              40,000.00            25,000.00             245,000.00                  

ค่าโทรศัพท์ 202,821.00          12,000.00             214,821.00                  

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 220,000.00            220,000.00                  

ค่าขยะและดูดส่ิงปฏิกูล 60,000.00            60,000.00                    

3. งบลงทุน 22,595,600.00       11,205,900.00       6,764,820.00       18,498,300.00    15,971,400.00     2,100,000.00         6,358,900.00        83,494,920.00             

4. งบเงินอุดหนุน 10,370,960.00       4,599,800.00        7,358,930.00       15,409,845.00    291,000.00         36,957,000.00       14,656,140.00      89,643,675.00             

5. งบรายจ่ายอื น 1,788,233.00         1,257,000.00         2,859,940.00       2,015,450.00      2,149,040.00      8,800,000.00         1,632,600.00        20,502,263.00             

5. โค รงการ พัฒนา 6,422,906.00         -                       7,624,900.00       -                    -                     -                       -                      14,047,806.00              

6. ส ารองเพื อสนับสนุนงาน

นโยบาย สอศ . กระทรวง พ้ืนที 600,000.00            9,522,127.50         1,048,136.75        -                    -                     34,000,000.00        -                      45,170,264.25             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  *แหล่บที่าาข้อาลู 1. หนับสือพวทศดด ที่พ.ธพ0627.3/1768 ลวศ18 ตศคศ61 /2. หนับสือพวทศ.ก ที่พ.ธพ0627.4/2389 ลวศ22 ตศคศ61/3. หนับสือพวกศ.ก ที่พ.ธพ0627.5/841 ลวศ26 ตศคศ61/4. พพ

หนับสือพวอ.ศอบ ที่พ.ธพ0627.2/1656 ลวศ24 ตศคศ61/5. หนับสือพวทศยโสธร ที่พ.ธพ0627.6/2360 ลวศ15 .ศยศ61/  6. หนับสือพวทศอบ ที่พ.ธพ0627.1/2655 ลวศ16 .ศยศ61 



 
 
 

ภาคผนวก 



1 โครงการจัดซ้ือวัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พัสดุ 420,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62

2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พัสดุ 260,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62

3 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ อาคาร 495,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอ านวยการ อาคาร 495,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 งบเหลือจ่ายปีเก่า

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานพระพุทธรูปสถาบัน อาคาร 150,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บของ อาคาร 450,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62  *รอใช้งบเหลือจ่าย งปม.62

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเดิน อาคาร 480,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62

8 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานอาคารสถานที ่ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ.2562 อาคาร 45,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62

9 โครงการสืบสานขนบธรรมเนียนประเพณีไทยประจ าปี 2562 บุคลากร 65,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62
10 โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์  และสถาบัน บุคลากร 15,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62

11 โครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถใน

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลเดช

บุคลากร 3,000.00        ต.ค.61-ก.ย.62

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ และบุคลิกภาพของนักศึกษา  

และบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลน 4.0

บุคลากร 50,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62

13 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการจัดการ

เรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บุคลากร 120,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62

14 โครงการเสริมสร้างทักษะ การปลูก การบ ารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูก

ผ้าประดับ ส าหรับลูกจ้างและบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

บุคลากร 30,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62

หมายเหตุ

สรุปรายช่ือโครงการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .2562

ล าดับ ช่ือโคร งการ
ผู้รั บผิดชอบ

โคร งการ

 งบประมาณท่ี

จัดสรร

 ระยะเวลา

ด าเนินโค รงการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประชาสัมพันธ์       50,000.00 ต.ค.61-ก.ย.62

16 โครงการจัดท าคู่มอืนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ทะเบียน 70,000.00      ม.ีค.-เม.ย.62

17 โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562 ทะเบียน 45,000.00      เม.ย.-พ.ค.62

18 โครงการประชุมพิจารณากล่ันกรองผลการเรียนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญา

ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561

ทะเบียน 20,000.00      ก.พ.-ก.ย.62

19 โครงการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561

ทะเบียน 20,000.00      ก.พ.-พ.ค.62

20 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ทะเบียน     350,000.00  ต.ค.-ก.ย.62

21 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562

ทะเบียน       40,000.00  ต.ค.-ก.ย.62

22 โครงการจัดซ้ือวัสดุอาชีวศึกษาบัณฑิต อาชีวศึกษาบัณฑิต 156,800.00     ต.ค.-ก.ย.62

23 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

 ประจ าปีการศึกษา 2561

อาชีวศึกษาบัณฑิต 75,000.00      ม.ีค.-เม.ย.62

24 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ

สายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562

อาชีวศึกษาบัณฑิต 75,000.00      เม.ย.-ก.ค62

25 โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561

อาชีวศึกษาบัณฑิต 60,000.00      ม.ิย.-ส.ค.62

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุล าดับ ช่ือโครงการ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

 งบประมาณท่ี

จัดสรร

 ระยะเวลา

ด าเนินโค รงการ



26 โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษา ทีส่ าเร็จการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2561

อาชีวศึกษาบัณฑิต 150,000.00    ส.ค.-ก.ย.62

27 โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมนิผล การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยี หรือ สายปฏิบัติการ ในสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2562

อาชีวศึกษาบัณฑิต 50,000.00      ก.ค.-ส.ค.62

28 โครงการประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปี

การศึกษา 2561

อาชีวศึกษาบัณฑิต 25,000.00      ม.ีค.-พ.ค.62

29 โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2562

อาชีวศึกษาบัณฑิต 210,000.00    พ.ค.-ก.ย.62

30 โครงการผลิตและพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อาชีวศึกษาบัณฑิต     213,800.00  ก.พ.-พ.ค.62

31 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญา

ตรี ปีการศึกษา 2562  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเน่ือง) สาขาเทคโนโลยี 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 (คอศ.1)

อาชีวศึกษาบัณฑิต       65,000.00 ม.ีค.-62

32 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มอืหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปและหมวดวิชา

เฉพาะพ้ืนฐานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

อาชีวศึกษาบัณฑิต       15,000.00  ต.ค.-พ.ย.61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุล าดับ ช่ือโครงการ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

 งบประมาณท่ี

จัดสรร

 ระยะเวลา

ด าเนินโค รงการ



33 โครงการพัฒนา คอศ.2-6 ตามกรอบคุณวฒิการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

อาชีวศึกษาบัณฑิต       20,000.00 ม.ีค.-62

34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์เพ่ือสร้างงานวิจัยและตีพิมพ์

เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ

วิจัย 200,000.00    ม.ีค.-62

35 โครงการประชุมวิชาการนวตกรรม  และเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วิจัย 300,000.00    ม.ค.-ธ.ค.62

36 โครงการยกระดับความรู้ความช านาญภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา  คณาจารย์

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วิจัย 150,000.00    ม.ค.-ธ.ค.62

37 โครงการยกระดับเครือข่ายความร่วมมอืจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและ

เอกชน ในประเทศ และระหว่างประเทศ (IVENE 4 Cooperation Parnership)

วิจัย 50,000.00      ม.ค.-ธ.ค.62

38 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วิจัย 80,000.00      ต.ค.61-ม.ค.62

39 โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ าสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วิจัย       25,000.00  ต.ค.61-ก.ย.62

40 โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สิน

ราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

นิติการ       15,000.00 ต.ค.61-ม.ค.62

41 โครงการนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา

 2561

งานประกัน 25,000.00      ม.ิย.-ส.ค.62

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุล าดับ ช่ือโครงการ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

 งบประมาณท่ี

จัดสรร

 ระยะเวลา

ด าเนินโค รงการ



42 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 

 2561

งานประกัน 35,000.00      เม.ย.-ก.ค62

43 โครงการเตรียมรับการประเมนิคุณภาพภายในสถาบัน โดยหน่วยงานต้นสังกัด งานประกัน 20,000.00      ก.ค.-ส.ค.62

44 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักยุทธศาสตร์       51,400.00  ก.ค.-ส.ค.62

5,740,000.00     รวมท้ังส้ิน

 
 
 
 

หมายเหตุล าดับ ช่ือโครงการ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

 งบประมาณท่ี

จัดสรร

 ระยะเวลา

ด าเนินโค รงการ



 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  งานพัสดุ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   
    3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    นโยบายที่  3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
   นโยบายที่  4 :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่      

    3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 
              ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน

ทุกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
                     ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

ในการปฏิบัติงานจะส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ นอกจากอาศัยบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการท างาน และ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของสถาบัน 
และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป ทั้งปัจจุบันและอนาคต 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานของสถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 
 5.2  เพื่อเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
6. เป้าหมายหลัก 
    6.1 เชิงปริมาณ 
            -  ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  17  รายการ 
  -   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 1  รายการ  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  -  สถาบันมีครุภัณฑ์เพียงพอและอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัตงิานให้มีคุณภาพ 
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
 

1.ส ารวจความต้องการครุภัณฑ์ของ
แต่ละงาน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 
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260,000 บาท 
 

แบบ.01 



 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้   260,000   บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 
 หมวดเงิน        งบด าเนินการ    งบอุดหนุน    เงินรายได้     งบลงทุน   อ่ืนๆ.....  
9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
- สนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานของ
สถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 
- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 17 รายการ 
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 รายการ 
 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
- ครุภัณฑ์
ส านักงาน จ านวน 
17 รายการ 
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ จ านวน 1 
รายการ 

2. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
โครงการ/งบประมาณ 
3.ด าเนินการจัดซื้อ เบิกจ่ายวัสดุ  
และควบคุมวัสดุ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 
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260,000 บาท 
 

 



 

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ :  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานพัสดุ 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
วงเงินงบประมาณ : 260,000 บาท  
                      (สองแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

กิจกรรม /รายละเอียด 
ตัวคูณ

ค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

เหตุผลค าชี้แจง 

ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562  260,000  
- ครุภัณฑ์ส านักงาน  17  รายการ     
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 รายการ    
                                             รวมทั้งสิ้น                                    260,000  

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  งานพัสดุ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    นโยบายที่  3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
    นโยบายที่  4 :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่      

3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ

สอนในทุก ระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
                    ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

ในการปฏิบัติงานจะส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ นอกจากอาศัยบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  มีความจ าเป็นต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน 
และเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของ
สถาบัน และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป ทั้งปัจจุบันและอนาคต 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานของสถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 
 5.2  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
6. เป้าหมายหลัก   วัสดุส านักงานจ านวน   120 รายการ 
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 
จ านวน 120 
รายการ 

1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ โครงการ/
งบประมาณ 
2.ส ารวจวัสดุส านักงานคงเหลือของสถาบัน 
3.ส ารวจความต้องการใช้วัสดุส านักงานของ
แต่ละงาน 
4.ด าเนินการจัดซื้อ เบิกจ่ายวัสดุ  และ
ควบคุมวัสดุ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 
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420,000 
บาท 

 
 

แบบ.01 



 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้   420,000   บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 
หมวดเงิน        งบด าเนินการ    งบอุดหนุน    เงินรายได้     งบลงทุน   อ่ืนๆ.....  
9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
-สนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานของ
สถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 
- เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- วัสดุส านักงานจ านวน 120 รายการ 
 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ :  โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานพัสดุ   
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
       
วงเงินงบประมาณ : 420,000 บาท  
                      (สี่แสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
-ค่าวัสดุส านักงาน 
จ านวน 120 รายการ 

รายการวัสดุ 120 รายการ 
ดังแนบ 

420,000 
 

                                             รวมทั้งสิ้น                                    420,000  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที ่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
          นโยบายที่   3  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

     กลยุทธ์ที่   2  พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
    3.2  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4 
              ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหมใ่ห้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 
           สภาวะสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  การสร้างบรรยากาศในการท างานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะมลพิษ  
ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าจะส่งผลให้เกิด ความสวยงาม  ความปลอดภัย  ในส านักงาน
อาคารสถานที่และองค์กรโดยรวม  งานอาคารสถานที่ จึงจัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือการ
ดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถาบัน  
5. วัตถุประสงค์ 
          5.1 เพ่ือให้สถาบันมีสภาพแวดล้อมที่ดี  สวยงาม  มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
          5.2 ส านักงานมีความเป็นระเบียบ  สะอาด  เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่   
            5.3  สถาบันมีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ที่เหมาะสมและสวยงาม 
6. เป้าหมายหลัก 

6.1 ด้านปริมาณ  
6.1.1 สนามกีฬา, สวนหย่อม 

 6.1.2 อาคารอ านวยการ, ห้องส านักงาน 
 6.1.3 อาคารวิทยบริการ โรงจอดรถ   

6.1.4 ระบบไฟฟ้าและประปาภายในอาคารได้รับการปรับปรุงพัฒนา พ้ืนที่จ านวน 33 ไร่ 
6.2 ด้านคุณภาพ 

                     6.2.1 สถาบันได้รับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และให้เกิด
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
                     6.2.2 บริเวณโดยรอบสถาบันฯ เช่น สนามฟุตบอล รั้ว บริเวณ ด้านหน้าสถาบัน 
สวนหย่อม และบริเวณรอบๆ อาคารส านักงาน อาคารวิทยบริการ โรงจอดรถเกิดความสะอาด 
สวยงามเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี 
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7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
    วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 495,000 บาท(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 
        หมวดเงิน        งบด าเนินการ          เงินรายได้     งบลงทุน   อ่ืนๆ.....  
9. สถานที ่
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact 
ผลลัพธ์ 

(outcome)/Impact 
 - สถาบันมีสภาพแวดล้อมที่ดี  เป็นระเบียบ  สะอาดเอ้ือต่อ
การปฏิบัติงาน 
- สถาบันมีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
อาคาร  ที่เหมาะสมและสวยงาม 

สถาบันฯ ได้รับการปรับปรุง
พัฒนา พ้ืนที่จ านวน 33 ไร่ 
 
 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- คุณภาพของงาน 
- ระยะเวลาการท างาน  การส่งมอบงาน 

 
 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณ
สนามฟุตบอล 

2. ปรับปรุงอาคารสถานที่
อาคารอ านวยการ 

3. ปรับปรุงอาคารสถานที่
อาคารวิทยบริการ 

4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
ประปาภายในอาคาร 

5. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบสถาบัน 

1.เสนอโครงการ 
2.ด าเนินการขอซื้อขอจ้าง 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.จัดหาผู้รับเหมา 
5.ด าเนินงานตามโครงการ 
6.ท าเรื่องเบิกจ่ายเงิน 
7.รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

1 ตุลาคม 
2561 – 30 
กันยายน  
2562 

495,000
บาท 

 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่  
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
      วงเงินงบประมาณ : 495,000 บาท  
                      (สี่แสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผล    
ค าชี้แจง 

1. ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณสนาม
ฟุตบอล 

13,593 ตร.ม. x 3.67 บาท 49,886.31 บาท 
 

2. ปรับปรุงอาคารสถานที่อาคาร
อ านวยการ 

1,440 ตร.ม. x 173.61 บาท 249,998  บาท  

3. ปรับปรุงอาคารสถานที่อาคาร
วิทยบริการ 

667 ตร.ม. x 149.92 บาท 99,996.64 บาท  

4. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
ประปาภายในอาคาร 

12 จุด x 2,083.33 บาท 24,999.96 บาท  

5. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบสถาบัน 

33 ไร่ x 15,15.15 บาท 49,999.95 บาท  

6. ค่าวัสดุ  20,119.14 บาท  
                                             รวมทั้งสิ้น                                    495,000 บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอ านวยการ 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  . 

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
          นโยบายที่   3   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
    3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4 

             ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหมใ่ห้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

อาคารอ านวยการ เป็นสถานที่ส าคัญส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆและปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ปัจจุบันอาคารอ านวยการบางส่วนช ารุดทรุด
โทรม เนื่องจากใช้งานมานานจึงควรปรับปรุงซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เพ่ือให้อาคารสถานที่เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผล
ให้คณะครูอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ตามศักยภาพ  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้อาคารอ านวยการมีสภาพแวดล้อมที่ดีสวยงามมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
5.2 เพ่ือให้อาคารอ านวยการมีอายุการใช้งานมากขึ้น 
5.3  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ  ภายในอาคารอ านวยการ 

6. เป้าหมายหลัก 
6.1 ด้านปริมาณ 

  6.1.1 ได้ห้องชั้นดาดฟ้าที่พร้อมส าหรับการใช้งานในด้านต่างๆ 
  6.1.2 สถานที่ท างานมีความปลอดภัย สวยงาม และน่าอยู่มากข้ึน 
                     6.1.3 บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในอาคารอ านวยการได้รับความปลอดภัยในการท างาน 
     6.2 ด้านคุณภาพ 
                    6.2.1 อาคารอ านวยการได้รับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า 
และให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ 
  6.2.2  ภูมิทัศน์บริเวณอาคารอ านวยการมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และเอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ  และความปลอดภัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
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7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 495,000 บาท(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 
        หมวดเงิน        งบด าเนินการ      เงินรายได้     งบลงทุน   อ่ืนๆ.....  
9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
- อาคารอ านวยการมีสภาพแวดล้อมที่ดี
สวยงามมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
- อาคารอ านวยการมีอายุการใช้งานมากข้ึน 
- เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและ
การจั ดกิ จกรรมต่ า งๆ  ภาย ในอาคาร
อ านวยการ 
 
 

- อาคารอ านวยการได้รับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และให้เกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี 
- ภูมิทัศน์บริเวณอาคารอ านวยการมีความสวยงาม 
ใช้ประโยชน์ ได้ อย่ า ง เต็ มที่ และเ อ้ือต่ อการ
ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ และความ
ปลอดภัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- คุณภาพของงาน 
- ระยะเวลาการท างาน  การส่งมอบงาน 

 
 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อ านวยการ 

1.เสนอโครงการ 
2.ด าเนินการขอซื้อขอจ้าง 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.จัดหาผู้รับเหมา 
5.ด าเนินงานตามโครงการ 
6.ท าเรื่องเบิกจ่ายเงิน 
7.รายงานผลการด าเนินโครงการ 

1 ตุลาคม 2561 
– 30 กันยายน  

2562 

495,000  
บาท 
 
 

 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่  
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
       
วงเงินงบประมาณ :  495,000   บาท  
                      (สี่แสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อ านวยการ 

1,440 ตร.ม. x 343.75 บาท 495,000 บาท 
ใช้งบประมาณ
เหลือจ่ายปีเก่า 

    
                                             รวมทั้งสิ้น                                    495,000 บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถั่วจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานพระพุทธรูป 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   
3. ความสอดคล้อง  กับนโยบาย   

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
          นโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
     3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4 
            ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 
 พระพุทธรูปประจ าสถาบัน เป็นสัญลักษณ์ทางการศึกษาที่มีความส าคัญทางจิตวิทยา เป็น
สื่อในการอบรม ปลูกผัง ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แต่ปัจจุบันบริเวณทางขึ้นฐานพระมีสภาพเป็น
พ้ืนดินจึงไม่เหมาะสมส าหรับการใช้งานในด้านต่างๆได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จึงต้องมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมฐานพระ เพ่ือเป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการใช้งานในด้านต่างๆ และเป็น
การปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงามมากยิ่งข้ึน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้พ้ืนที่บริเวณฐานพระเกิดความเรียบร้อยและสวยงาม 
 5.2 เพ่ือให้ฐานพระมีความแข็งแรง และปลอดภัย ส าหรับใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
 5.3 เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธรูปให้คงอยู่ในสภาพที่สวยงามและสมบูรณ์ 
6. เป้าหมายหลัก 

6.1 เชิงปริมาณ   ได้ทางขึ้นฐานพระ 
 6.2  เชิงคุณภาพ  มีพ้ืนที่บริเวณทางขึ้นฐานพระที่มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมส าหรับการใช้งานในด้านต่างๆ  
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ฐานพระพุทธรูป 
 

1.เสนอโครงการ 
2.ด าเนินการขอซื้อขอจ้าง 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.จัดหาผู้รับเหมา 
5.ด าเนินงานตามโครงการ 

ต.ค. 61 –    
ก.ย. 62 

150,000 บาท 
 

 

แบบ.01 



8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้   150,000 .บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 

        หมวดเงิน        งบด าเนินการ        เงินรายได้     งบลงทุน   อ่ืนๆ.....  
9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
- พ้ืนที่บริเวณฐานพระเกิดความเรียบร้อยและ
สวยงาม 
- ฐานพระมีความแข็งแรง และปลอดภัย 
ส าหรับใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
- พระพุทธรูปคงอยู่ในสภาพที่สวยงามและ
สมบูรณ์ 

- มีทางขึ้นฐานพระพ้ืนที่ 98 ตร.ม. ที่มั่นคง
แข็งแรง สวยงาม  
  
 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- คุณภาพของงาน 
- ระยะเวลาการท างาน  การส่งมอบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
6.ท าเรื่องเบิกจ่ายเงิน 
7.รายงานผลการด าเนินโครงการ 

  



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ :  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานพระพุทธรูป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่ 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
       
วงเงินงบประมาณ : 150,000 บาท  
                      (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

ชี้แจง 
1. ปรับปรุงซ่อมแซม

ฐานพระพุทธรูป 
98 ตร.ม. x 1,530.62บาท 150,000 บาท 

รายละเอียด
ประกอบ 

2. ค่าวัสดุ    
                                             รวมทั้งสิ้น                                    150,000 บาท  

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บของ 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  

3.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
          นโยบายที่   3   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
     3.2  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4 

           ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นหน่วยงานที่ใช้ปฏิบัติงานของทาง
ราชการมาอย่างยาวนานจึงท าให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารต่างๆ เป็นจ านวนมาก ได้ปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงเก็บของ เพ่ือให้สถาบันฯมีพ้ืนที่ส าหรับเก็บของเพียงพอเหมาะสมส าหรับการใช้งานและ
เพ่ือเป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการใช้งานในด้านต่างๆ และเป็นการใช้สอยพ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้สถาบันมีสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารตา่งๆ  ที่ปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้งาน 
 5.2 เพ่ือให้มีความเป็นระเบยีบ เรียบร้อย และสะดวกในการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ   
6. เป้าหมายหลัก 

6.1 เชิงปริมาณ   ได้โรงเก็บของ 
 6.2 เชิงคุณภาพ  
  6.2.1  มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บของที่เพียงพอและปลอดภัยเหมาะสมส าหรับการใช้งาน 
            6.2.2  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนที่โรงเก็บของ 
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ปรับปรุงซ่อมแซมโรง
เก็บของ 
 

1.เสนอโครงการ 
2.ด าเนินการขอซื้อขอจ้าง 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.จัดหาผู้รับเหมา 
5.ด าเนินงานตามโครงการ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 
62 

450,000 บาท 
 

 

แบบ.01 



8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้   450,000 .บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 

        หมวดเงิน        งบด าเนินการ      เงินรายได้     งบลงทุน   อ่ืนๆ.....  
9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
- สถาบันมีสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร
ต่างๆ ที่ปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้งาน 
- มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะดวกใน
การเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ 

- ได้พ้ืนที่ส าหรับเก็บของ  จ านวน  128 ตร.ม.
ที่เพียงพอและปลอดภัยเหมาะสมส าหรับการใช้ 

 
11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

- คุณภาพของงาน 
- ระยะเวลาการท างาน  การส่งมอบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
6.ท าเรื่องเบิกจ่ายเงิน 
7.รายงานผลการด าเนินโครงการ 

  



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ :  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บของ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่ 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
       
วงเงินงบประมาณ : 450,000 บาท  
                      (สี่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 

1. ปรับปรุงซ่อมแซม
โรงเก็บของ 

128 ตร.ม. x 3,515.625บาท 450,000 บาท 
 

    
                                             รวมทั้งสิ้น                                    450,000 บาท  

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเดิน 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
            นโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
        3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลกั ธรรมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 
 พ้ืนที่ถนนและทางเดินภายในสถาบันฯ เป็นพ้ืนที่ส าคัญที่ใช้ในการสัญจรของผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ที่มาติดต่อประสานงานในด้านต่างๆ  จึงต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ในการใช้รถใช้ถนน งานอาคารสถานที่ จึงจัดท าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเดิน เพ่ือให้
สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัยส าหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่มาติดต่อประสานงาน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1   เพ่ือให้บุคลากรภายในและภายนอกสถาบันฯ สามารถเดนิทางไดอ้ย่างสะดวกและปลอดภยั 
 5.2  เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรบนถนน 
 5.3  เพื่อให้ถนนและทางเดินมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
6. เป้าหมายหลัก 

6.1 เชิงปริมาณ  ได้พ้ืนที่ถนนและทางเดินกว้างขึ้น 
 6.2 เชิงคุณภาพ  มีพ้ืนที่สัญจรเพียงพอต่อบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่มาติดต่อราชการ 
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนและทางเดิน 
 

1.เสนอโครงการ 
2.ด าเนินการขอซื้อขอจ้าง 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.จัดหาผู้รับเหมา 
5.ด าเนินงานตามโครงการ 
6.ท าเรื่องเบิกจ่ายเงิน 
7.รายงานผลการด าเนินโครงการ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62  480,000 บาท 
 

 

แบบ.01 



8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้   480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 

        หมวดเงิน        งบด าเนินการ          เงินรายได้     งบลงทุน   อ่ืนๆ.....  
9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
- บุคลากรภายในและภายนอกสถาบันฯ 
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
- ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรบนถนน 
- ถนนและทางเดินมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 

- ได้พ้ืนที่ถนนและทางเดินกว้างและยาวเมตร 
337 เมตร 
 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- คุณภาพของงาน 
- ระยะเวลาการท างาน  การส่งมอบงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ :  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเดิน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่ 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ ) โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง 
       
วงเงินงบประมาณ : 480,000 บาท  
                      (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

ชี้แจง 
1. ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนและทางเดิน 
ยาว 337 ม.x1,424.34 บาท 480,000 บาท 

 

                                             รวมทั้งสิ้น                                    480,000 บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่ประจ าปีงบประมาณ 2562 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
          นโยบายที่   3   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
     3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4 
              ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 
           เพ่ือให้การปฏิบัติงานอาคารสถานที่ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมีความจ าเป็นต้อง จัดหาครุภัณฑ์และวัสดุส านักงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ประกอบการปฏิบัติงาน และเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้ เพียงพอต่อปีงบประมาณ 
2562 และพร้อมต่อการใช้งาน และเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในส านักงาน  ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของสถาบัน และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ต่อไป 
ทั้งปัจจุบันและอนาคต 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ของสถาบัน ฉ.4  ให้บรรลุเป้าหมาย 
5.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
5.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้มีประสิทธิผล 

6. เป้าหมายหลัก 
6.1 ด้านปริมาณ สถาบันฯ  มีครุภณัฑ์งานอาคารสถานที่ เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน 

     6.2 ด้านคุณภาพ บุคลากรของสถาบันสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น    
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

จัดซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1.เสนอโครงการ 
2.ด าเนินการขอซื้อขอจ้าง 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 

1 ตุลาคม 2561 
– 30 กันยายน  

2562 

45,000  
บาท 

 

แบบ.01 



8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 

        หมวดเงิน        งบด าเนินการ          เงินรายได้     งบลงทุน   อ่ืนๆ.....  
9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
- สนับสนุนการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่
ของสถาบัน ฉ.4ให้บรรลุเป้าหมาย 
- เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
-  เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ใ น กา ร ท า ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิผล 
 

- สถาบันมีครุภัณฑ์และเครื่องมื่อช่างเพียงพอ
ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาส่วนที่
ช ารุดเสียหายต่างๆ ไม่น้อยกว่า 6 รายการคือ 
กล้องระดับ  บันไดอลูมิเนียม เครื่องปั๊มน้ า
บาดาล  ซับเมอร์ส  เครื่องปั๊มน้ าหอยโข่ง 
รถเข็น 2 ล้อ  ชุดเครื่องมือช่าง ฯลฯ 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- คุณภาพของงาน 
- ระยะเวลาการท างาน  การส่งมอบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 4.ด าเนินงานตามโครงการ 
5.ตรวจรับ 
6.ท าเรื่องเบิกจ่ายเงิน 
7.รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

  



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่  
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงาน
ประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
       
วงเงินงบประมาณ :  45,000   บาท  
                      (สี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1. กล้องระดับ 1 ชุด x 15,000 บาท 15,000 บาท  
2. บันไดอลูมิเนียม 1 ชุด x 2,500 บาท 2,500 บาท  
3. เครื่องปั๊มน้ าบาดาล 

ซับเมอร์ส 
1 เครื่อง x 5,000 บาท 5,000 บาท 

 

4. เครื่องปั๊มน้ าหอย
โข่ง 

4 เครื่อง x 4,600 บาท 18,400 บาท 
 

5. รถเข็น 2 ล้อ 1 คัน x 1,100 บาท 1,100 บาท  
6. ชุดเครื่องมือช่าง 1 ชุด x 3,000 บาท 3,000 บาท  

    
                                             รวมทั้งสิ้น                                    45,000 บาท  

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจ าปี 2562  
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  : งานบริหารงานบุคคล ส านักอ านวยการสถาบันฯ  
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  

3.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
           นโยบายที่   4 :    การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
     3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4  
               ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 
         วัฒนธรรมไทย  เป็นตัวก าหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทย  ทั้งยังเป็นเครื่องวัด
ความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม  ที่กล่าวถึงการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้น   สังคมต้อง
มีดุลภาพจากการพัฒนาคนในสังคม  เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้โดยคนไทย  สามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ร่วมใจกันพัฒนาภูมิปัญญาไทย ควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม  
ประเพณี  การสืบทอดวัฒนธรรมไทย   จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการพัฒนาคนและ
สังคมไทยอยู่หลายประการ  การเสริมสร้างในการปลูกจิตส านึก    ที่ดีงามเหมาะสมกับสภาพของ
สังคมไทยเกิดความร่วมมือร่วมใจ   ส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงาม   ท าให้เกิดการถ่ายทอดจากคน
รุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  ซึ่งนับว่าเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ไทย  วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่คู่มากับ
สังคมไทย  ท าให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและมรดกที่ส าคัญ   ซึ่งเป็นความภูมิใจแสดงถึง
เกียรติภูมิศักดิ์ศรีของไทย   ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทย ทุกคนต้องร่วมใจอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเผยแพร่
สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามนี้สืบไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวเบื้องต้น สถาบันฯ จึงได้ด าเนินการจัดโครงการ 
โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจ าปี 2562  
5. วัตถุประสงค์ 
  บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ 
ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทยและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ให้ด ารงสืบไป  
6. เป้าหมายหลัก 
          6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผู้บริหารและบุคลากร ในสถาบันฯ  จ านวน 17 คน 
  6.2 เชิงคุณภาพ  สถาบันฯ มีส่วนร่วมส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทย 
 และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 5 ระดับการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร 
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

แบบ.01 



8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้   65,000   บาท  ( หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก  

        หมวดเงิน        งบด าเนินการ    งบอุดหนุน        อ่ืนๆ ...งบรายจ่ายอื่น .....  
9. สถานที่ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 

- บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดความ
สามัคคีและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่
คณะ ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทย
และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม  
ให้ด ารงสืบไป  

- บุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จ านวน 17 คนมีส่วน
ร่วมส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทย
และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 5 ระดับการปฏิบัติใน
การบริหารจัดการด้านบุคลากร 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ  (ดัชนีตัวชี้วัด 5  ระดับ) 

 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 
ประจ าปี 2562  

1. ก าหนดและเสนอขออนุมัติโครงการ
ประชุม/หารือ/วางกรอบการท างานและ
อ่ืนๆ 
2. จัดท าค าสั่ง เพ่ือด าเนินงาน 
3. ประชุมมอบหมายภาระงานตามค าสั่ง 
4. ประสานงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ก าหนด
รายละเอียดการประชุม 
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
6. ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
7. ติดตาม/ประเมินผล 
8. สรุปและประเมินผลโครงการ 
9. รายงานผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 
ปีงบประมาณ 

2562 

 65,000 
บาท    

 
 

 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ชื่อโครงการ :  โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจ าปี 2562  
ผู้รับผิดชอบโครงการ:งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
       
วงเงินงบประมาณ : ...65,000... บาท  
                      (หกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม /
รายละเอียด 

ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค าชี้แจง 

ค่าวัสดุ 65,000  บาท 65,000  บาท  

                                        รวมทั้งสิ้น                                    65,000  บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจ าปี 2562  
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  : งานบริหารงานบุคคล ส านักอ านวยการสถาบันฯ  
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  

3.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
           นโยบายที่   4 :    การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
     3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4  
               ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 
         วัฒนธรรมไทย  เป็นตัวก าหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทย  ทั้งยังเป็นเครื่องวัด
ความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม  ที่กล่าวถึงการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้น   สังคมต้อง
มีดุลภาพจากการพัฒนาคนในสังคม  เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้โดยคนไทย  สามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ร่วมใจกันพัฒนาภูมิปัญญาไทย ควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม  
ประเพณี  การสืบทอดวัฒนธรรมไทย   จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการพัฒนาคนและ
สังคมไทยอยู่หลายประการ  การเสริมสร้างในการปลูกจิตส านึก    ที่ดีงามเหมาะสมกับสภาพของ
สังคมไทยเกิดความร่วมมือร่วมใจ   ส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงาม   ท าให้เกิดการถ่ายทอดจากคน
รุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  ซึ่งนับว่าเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ไทย  วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่คู่มากับ
สังคมไทย  ท าให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและมรดกที่ส าคัญ   ซึ่งเป็นความภูมิใจแสดงถึง
เกียรติภูมิศักดิ์ศรีของไทย   ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทย ทุกคนต้องร่วมใจอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเผยแพร่
สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามนี้สืบไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวเบื้องต้น สถาบันฯ จึงได้ด าเนินการจัดโครงการ 
โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจ าปี 2562  
5. วัตถุประสงค์ 
  บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ 
ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทยและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ให้ด ารงสืบไป  
6. เป้าหมายหลัก 
          6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผู้บริหารและบุคลากร ในสถาบันฯ  จ านวน 17 คน 
  6.2 เชิงคุณภาพ  สถาบันฯ มีส่วนร่วมส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทย 
 และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 5 ระดับการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร 

แบบ.01 



7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้   65,000   บาท  ( หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก  

        หมวดเงิน        งบด าเนินการ    งบอุดหนุน        อ่ืนๆ ...งบรายจ่ายอื่น .....  
9. สถานที่ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
- บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดความ
สามัคคีและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่
คณะ ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทย
และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม  
ให้ด ารงสืบไป  

- บุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จ านวน 17 คนมีส่วน
ร่วมส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทย
และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 5 ระดับการปฏิบัติใน
การบริหารจัดการด้านบุคลากร 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ  (ดัชนีตัวชี้วัด 5  ระดับ) 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 
ประจ าปี 2562  

1. ก าหนดและเสนอขออนุมัติโครงการ
ประชุม/หารือ/วางกรอบการท างานและ
อ่ืนๆ 
2. จัดท าค าสั่ง เพื่อด าเนินงาน 
3. ประชุมมอบหมายภาระงานตามค าสั่ง 
4. ประสานงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ก าหนด
รายละเอียดการประชุม 
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
6. ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
7. ติดตาม/ประเมินผล 
8. สรุปและประเมินผลโครงการ 
9. รายงานผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 
ปีงบประมาณ 

2562 

 65,000 
บาท    

 
 

 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ชื่อโครงการ :  โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจ าปี 2562  
ผู้รับผิดชอบโครงการ:งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
       
วงเงินงบประมาณ : ...65,000... บาท  
                      (หกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม /
รายละเอียด 

ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค าชี้แจง 

ค่าวัสดุ 65,000  บาท 65,000  บาท  

                                        รวมทั้งสิ้น                                    65,000  บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
                      ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  : งานบริหารงานบุคคล ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
           นโยบายที่   4 :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
    3.2  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4  
               ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธภิาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 
          เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และทางรัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งได้ถือเป็นนโยบายและปฏิบัติ 
ก าหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ เพ่ือเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้
ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินและร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีที่เป็นแม่ ที่มีบทบาทส าคัญยิ่ง
ต่อบุคคลในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ  เพื่อเป็นการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี 
  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แม่ของแผ่นดิน สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จัดโครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและเพ่ือสร้างความรัก ความสมัครสมาน
สามัคคีแก่ประชาชนในชุมชนแล้วยังร่วมส่งเสริมให้ลูกทุกคนได้ร าลึกนึกถึงคุณงามความดีของแม่
ตนเองด้วย  
5. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้บุคลากรเกิดความกตัญญูกตเวที   และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเพ่ือ
เป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน แม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 
 
 

แบบ.01 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A


6. เป้าหมายหลัก 
          6.1 ตั วชี้ วั ด เชิ งปริมาณ   ผู้ บ ริ ห ารและบุ คลากร ในสถาบันฯ   จ านวน  17  คน  
  6.2 เชิงคุณภาพ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  มีส่วนร่วมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562  และได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ที่เป็นแม่ของแผ่นดิน 
7. ระยะเวลา วันที่  12  สิงหาคม  2561 
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 

งบประมาณท่ีใช้   3,000   บาท  ( สามพันบาทถ้วน ) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก  

        หมวดเงิน        งบด าเนินการ    งบอุดหนุน     เงินรายได้     งบลงทุน   
            อ่ืนๆ ...งบรายจ่ายอื่น .....  

9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
เดช 12 สิงหาคม 2562  
 

1. ก าหนดและเสนอขออนุมัติ
โครงการประชุม/หารือ/วางกรอบ
การท างาน 
2. จัดท าค าสั่ง เพื่อด าเนินงาน 
3. ประชุมมอบหมายภาระงาน
ตามค าสั่ง 
4. ประสานงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/
ก าหนดรายละเอียดการประชุม 
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
6. ด าเนินการกิจกรรมตาม
โครงการ 
7. ติดตาม/ประเมินผล 
8. สรุปและประเมินผลโครงการ 
9. รายงานผลการด าเนินงาน  

สิงหาคม 
2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

 3,000 บาท    
 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A


10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
- เพ่ือให้บุคลากรเกิดความกตัญญูกตเวที   

และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเพ่ือ
เป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในวัน แม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 
 

         -  บุ ค ล าก ร ใน สถาบั น ก า ร อ าชี ว ศึ กษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จ ารวน  17  คน  มีส่วนร่วมเฉลิม
พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562  
และได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ใ น พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล 
อดุลยเดชผู้ที่เป็นแม่ของแผ่นดิน 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ  (ดัชนีตัวชี้วัด 5  ระดับ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A


แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
                   ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  
ผู้รับผิดชอบโครงการ:งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
       
วงเงินงบประมาณ : ...3,000... บาท  
                      (สามพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม /รายละเอียด 
ตัวคูณ

ค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

เหตุผลค าชี้แจง 

ค่าวัสดุ 
1) ค่าป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
2) ดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา  
3) ดอกไม้เครื่องราชสักการะ  
4) กรวยดอกไม้ 
5) เกียรติบัตร 

3,000  บาท 3,000  บาท  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    3,000  บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพของนักศึกษา 
                       และบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0  
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  : งานบริหารงานบุคคล ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
           นโยบายที่   2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง 
                                    การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
    3.2  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4  
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู   

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 
         บุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตมนุษย์ในสังคม  ทั้งในด้านส่วนตัวและ
อาชีพการท างาน  และยังท าให้การติดต่อ สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ส่งผลให้การ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ประสบความส าเร็จตามไปด้วย และเมื่อบุคคลใดมี  สัมพันธภาพที่ดี เกิดความ
เชื่อมั่นในตนเอง   และพร้อมที่จะมีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีขึ้น ดังนั้น การพัฒนาบุคลิกภาพจึงมี
ความส าคัญต่อทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีบทบาท
และหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา ซึ่งจะส่งผล ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
         สถาบันฯ ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0     
เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักศึกษาและผู้พบเห็น            
และสามารถน าไปประยุกต์ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป  
5. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้บุคลากรเกิดความสามัคคีและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สถาบันฯ ได้ปฏิบัติมา อย่างต่อเนื่องทุกปี  
6. เป้าหมายหลัก 
         6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ในสังกัดสถาบันฯ      จ านวน 52 คน 
         6.2 เชิงคุณภาพ  ผู้บริหาร ครู นักศึกษา บุคลากรสถาบันฯมีบุคลิกภาพที่ดีและได้ฝึกปฏิบัติ
โดยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น   
 

แบบ.01 



7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพและ
บุคลิกภาพของ
นักศึกษา และ
บุคลากรทางการ
ศึกษายุคไทยแลนด์ 
4.0 

1. ก าหนดและเสนอขออนุมัติ
โครงการประชุม/หารือ/วางกรอบ
การท างานและอ่ืนๆ 
2. จัดท าค าสั่ง เพื่อด าเนินงาน 
3. ประชุมมอบหมายภาระงานตาม
ค าสั่ง 
4. ประสานงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ก าหนด
รายละเอียดการประชุม 
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
6. ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
7. ติดตาม/ประเมินผล 
8. สรุปและประเมินผลโครงการ 
9. รายงานผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2561 
– กันยายน 

2562 
ปีงบประมาณ 

2562 

 50,000 บาท    
 
 

 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้   50,000   บาท  ( ห้าหมื่นบาทถ้วน ) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก  

        หมวดเงิน        งบด าเนินการ    งบอุดหนุน     เงินรายได้     งบลงทุน   
            อ่ืนๆ ...งบรายจ่ายอื่น .....  
9. สถานที่ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
       - เพ่ือให้บุคลากรเกิดความสามัคคีและ
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ ได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน เป็นการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามที่สถาบันฯ ได้ปฏิบัติมา อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

      -  ผู้ บริหาร ครู  นักศึกษา บุคลากรสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จ ารวน  52 คน     
มีบุคลิกภาพที่ดีและได้ฝึกปฏิบัติโดยแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ เกี่ ย วกับก าร พัฒนาบุ คลิ กภาพ ให้ มี
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น   

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ   



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพของนักศึกษา 
                   และบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
       
วงเงินงบประมาณ : ...50,000... บาท  
                      (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

ชี้แจง 
1. ค่าวิทยากร 
2. ค่าอาหารว่าง 
3. ค่าอาหารกลางวัน 
4. ค่าวัสดุและเอกสาร 

-การประชุม 

1,200 บาท x 7 ชั่วโมง x 2 คน x 1 วัน 
 35 บาท X 59 คน x 1 วัน 
 120 บาท X 59 คน x 1 วัน                                                                                                                                          

16,800  บาท 
2,065 บาท 
7,080 บาท 

24,055 บาท 

 

                                             รวมทั้งสิ้น                                    50,000  บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
     และการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจ าปีงบประมาณ 2562  
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  : งานบริหารงาน ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
    นโยบายที่   2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง 
                                      การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
     3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4  
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู  

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีหน้าที่ในการด าเนินงานส าคัญ คือ 
ส่งเสริม สนับสนุนการการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญา การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
เพ่ือน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ สู่การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
ประสบผลส าเร็จตาม เป้าหมายและวิสัยทัศน ์ของสถาบันฯ ที่วางไว้  

  สถาบันฯ ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีศักยภาพสูงขึ้น  สามารถ
สนับสนุนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ของหน่วยงานให้
บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัด “โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรี ประจ าปีงบประมาณ 2562” ให้มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์ 
สามารถน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการท างานได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป  
5. วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือให้บุคลากรเกิดองค์ความรู้ น าประสบการณ์ที่ได้มาบูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
6. เป้าหมายหลัก 
         6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   ผู้บริหารและบุคลากร ในสถาบันฯ  จ านวน 17 คน 
 
 
 

แบบ.01 



 
  6.2 เชิงคุณภาพ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี  ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 
5 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้   120,000   บาท  ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก  

        หมวดเงิน        งบด าเนินการ    งบอุดหนุน     เงินรายได้     งบลงทุน   
            อ่ืนๆ ...งบรายจ่ายอื่น .....  
9. สถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 

   - บุคลากรเกิดองค์ความรู้ น าประสบการณ์ที่
ได้มาบูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

     -   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
จ านวน  17  คน มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ที่
สูงขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี  
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  5 ระดับการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ  (ดัชนีตัวชี้วัด 5  ระดับ) 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ศึกษาดูงานที่สถาบัน
การอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2 

1. ก าหนดและเสนอขออนุมัติโครงการ
ประชุม/หารือ/วางกรอบการท างาน 
2. จัดท าค าสั่ง เพื่อด าเนินงาน 
3. ประชุมมอบหมายภาระงานตามค าสั่ง 
4. ประสานงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ 
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
6. ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
7. ติดตาม/ประเมินผล 
8. สรุปและประเมินผลโครงการ 
9. รายงานผลการด าเนินงาน  

ปีละ 1 ครั้ง 
ปีงบประมาณ 

2562 

 120,000 
บาท    

 
 

 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี ประจ าปีงบประมาณ 2562  

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
      วงเงินงบประมาณ : ...120,000... บาท  
                      (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาท) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 

1) ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 17 คน  
- ผู้บริหาร  
- พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่  

 
( 4 คน x 270 บาท x 4 วัน) 
(13 คน x 240 บาท x 4 วัน)  

 

4,320 บาท 

12,480 บาท 

 

2) ค่าท่ีพัก 
- ผู้บริหาร   
- ผู้บริหาร   
- ผู้บริหาร   
- พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่   

 (1 คน x 1,200 บาท x 3 วัน)  
(2 คน x 1,000 บาท x 3 วัน)  
(1 คน x 800 บาท x 3 วัน)  
(13 คน x 700 บาท x 3 วัน)  

3,600 บาท 
6,000 บาท 
2,400 บาท 

27,300 บาท 

 

3) ค่าเช่ารถ 
    จ้างเหมารถโดยสาร    
    ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
     

 
 (2,000 X 1 คัน x 6 วัน)   

(1,448 กม. x 4 บาท   
x 2 คัน x 2 ไป – กลับ)  

12,000 บาท 

23,168 บาท 

 

4) ค่าวัสดุค่าของที่ระลึก 
ค่าป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารและวัสดุ 

10,000  บาท 
2,000 บาท 
16,732 บาท 

10,000 บาท 
2,000 บาท 
16,732 บาท  

  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    120,000 บาท  

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการเสริมสร้างทักษะ การปลูก การบ ารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูก

ผ้าประดับส าหรับลูกจ้างและบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  : งานบริหารงานบุคคล  ส านกังานผู้อ านวยการสถาบัน 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
           นโยบายที่  2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง 
                                  การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
      3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 
               การจัดงานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถาบัน มีการด าเนินงานเป็นประจ า ท าให้ต้องมีการ
ตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม การบ ารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูกผ้าประดับ เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง
ที่ใช้งานเป็นประจ ากับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน หากบุคลากรในหน่วยงานสามารถจัด
ตกแต่งได้ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้การจัดงานหรือกิจกรรมมีความสวยงามยิ่งขึ้น ซึ่งบุคลากรใน
หน่วยงานสถาบันมีความจ าเป็นต้องมีการอบรมและฝึกปฏิบัติ เพ่ือสามารถน าไปใช้งานได้ในกิจกรรม
ของหน่วยงานได้  
5. วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือให้บุคลากรเกิดองค์ความรู้ มีทักษะ การปลูก การบ ารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และ
ผูกผ้าประดับ น าประสบการณ์ที่ได้มาบูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
6. เป้าหมายหลัก 
          6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  บุคลากรในสถาบัน จ านวน 15 คน  
  6.2 เชิงคุณภาพ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีประสิทธิภาพในการ
การปลูก การบ ารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูกผ้าประดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพระดับปริญญาตรี  ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 5 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 
 
 

แบบ.01 



7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้   30,000   บาท  ( สามหมื่นบาทถ้วน ) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 

        หมวดเงิน       งบด าเนินการ    งบอุดหนุน     เงินรายได้     งบลงทุน    
           อ่ืนๆ...งบรายจ่ายอื่น ..... 
9. สถานที่ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
    -   เพ่ือให้บุคลากรเกิดองค์ความรู้ มีทักษะ 
การปลูก การบ ารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และ
ผูกผ้าประดับ น าประสบการณ์ที่ได้มาบูรณาการ
ใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

     -   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4 จ านวน  15  คน มีประสิทธิภาพในการการปลูก การ
บ ารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูกผ้าประดับที่สูงขึ้น 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี   
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 5 ระดับการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ  (ดัชนีตัวชี้วัด 5  ระดับ) 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

โครงการเสริมสร้างทักษะ 
การปลูก การบ ารุงรักษา 
การจัดตกแต่งสวน และ
ผูกผ้าประดับ ส าหรับ
ลูกจ้างและบุคลากรใน
สังกัดสถาบัน 

 1. ก าหนดและเสนอขออนุมัติโครงการ
ประชุม/หารือ/วางกรอบการท างานและ
อ่ืนๆ 
2. จัดท าค าสั่ง เพื่อด าเนินงาน 
3. ประชุมมอบหมายภาระงาน 
4. ประสานงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ก าหนด
รายละเอียดการประชุม 
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
6. ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
7. ติดตาม/ประเมินผล 
8. สรุปและประเมินผลโครงการ 
9. รายงานผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 30,000 บาท 
 

 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ :  :  โครงการเสริมสร้างทักษะ การปลูก การบ ารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูกผ้า

ประดับส าหรับลูกจ้างและบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
       
วงเงินงบประมาณ : ...30,000... บาท  
                      ( สามหม่ืนบาทถ้วน ) 
กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 

- ค่าวิทยากร  1 คน x 600 บาท x 7 ช.ม 4,200 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน X 120 บาท X 1 มื้อ 2,400  บาท  
- ค่าอาหารว่าง 20 คน X 35 บาท X 2 มื้อ 1,400 บาท  
- ค่าวัสดุ 22,000 บาท 22,000 บาท  
                                             รวมทั้งสิ้น                                    30,000  บาท  

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 



 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ:งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
           นโยบายที่  3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่  
     3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ

สอนในทุกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน   
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 
               การประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ถือเป็นอีกหนึ่งในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ภายในสถาบันฯ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ทราบก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกันระหว่างสถาบันฯ 
กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการ
จัดการศึกษาและภารกิจต่างๆ ของสถาบันให้ด าเนินไปด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน   
5. วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  ปรับภาพลักษณ์  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ 
ด้านอาชีวศึกษา  ให้กับผู้ปกครองสถานประกอบการ  และชุมชน   
6. เป้าหมายหลัก 
         6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  6  ฉบับต่อปี 
  6.1.2 ผลิตสื่อออนไลน์  สื่อการเรียนการสอน  งานวิจัย  นวัตกรรม  โครงการ
สิ่งประดิษฐ์อย่างน้อย 1 เรื่องต่อเดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ    

หน่วยงานราชการ  สถานประกอบการ  ชุมชน  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทั้ง
เอกสาร  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  โดยทั่วถึง 
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7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 
กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

โครงการประชาสัมพันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

-รวบรวมข้อมูลจาก
สถานศึกษาในสังกัด 
- จัดท าการประชาสัมพันธ์ 

-ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  
6  ฉบับต่อปี 
-ผลิตสื่อออนไลน์  สื่อ
การเรียนการสอน  
งานวิจัย  นวัตกรรม  
โครงการสิ่งประดิษฐ์
อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ
เดือน 
 

50,000 บาท 
 

 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้   50,000   บาท  ( ห้าหมื่นบาทถ้วน ) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 

        หมวดเงิน       งบด าเนินการ   งบอุดหนุน    เงินรายได้    งบลงทุน   
อ่ืนๆ.งบรายจ่ายอื่น....  
9. สถานที่ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
   เพ่ิมปริมาณผู้เรียน  ปรับภาพลักษณ์  เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ ด้านอาชีวศึกษา  
ให้กับผู้ปกครองสถานประกอบการ  และชุมชน   

-ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  6  ฉบับต่อปี 
-ผลิตสื่อออนไลน์  สื่อการเรียนการสอน  งานวิจัย  
นวัตกรรม  โครงการสิ่งประดิษฐ์อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ
เดือน 
- หน่วยงานราชการ  สถานประกอบการ  ชุมชน  
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทั้งเอกสาร  เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  โดยทั่วถึง 
 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
        แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ :  โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
       
วงเงินงบประมาณ : ...50,000... บาท  
                      ( ห้าหม่ืนบาทถ้วน ) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผล      
ค าชี้แจง 

1.จัดท าจดหมายข่าว วารสาร  ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่เดือนละ 1  ฉบับ 

9,000 บาท/ปี    9,000 บาท 
 

2.จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ใน
โอกาสต่างๆ 

 1,000 แผ่น × 5  บาท 5,000 บาท  

3.ค่าวัสดุจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ภายในสถาบันฯ และในโอกาสต่างๆ 

12,000  บาท/ปี 12,000 บาท  

4.จัดท าป้ายต้อนรับ ป้ายบอกทาง บูธประชา
สัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ในโอกาส และป้าย
ต่างๆ 

24,000  บาท/ปี 24,000 บาท 
 

 

                                             รวมทั้งสิ้น                                    50,000  บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยีตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
             นโยบายที่   1:  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ 
                                     ตลาดแรงงาน                           
             นโยบายที่   2:  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง 
                                      การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

        นโยบายที่   3:  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในทุก

ระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่  5   ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร

ระดับปวช,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 และประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร 
ลงวันที่  6 ธันวาคม  2560 นั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ให้มี
ความพร้อมด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอาจารย์  ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านนักศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์ของระเบียบข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเตรียมความพร้อม และวางแนวทางการปฏิบัติประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556  
และประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร ลงวันที่  6 ธันวาคม  2560 
 5.2 เพ่ือทบทวนและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์ในการปฏิบัติตามเกณฑ์
หลักสูตร คอศ.1  

6. เป้าหมายหลัก 
 6.1 เชิงปริมาณ  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาบันฯ จ านวน 80 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1  วางแผนการด าเนินงานเพ่ือทบทวนและติดตามผลการด าเนินการของ
หลักสูตร จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอาจารย์ ด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และด้านนักศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  6.2.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ
ตรวจประเมินและสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท า คอศ. 1 
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนา คอศ.1 ตามกรอบ
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
จ านวน 4 ครั้ง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
2. ประชุม/หารือ/วาง
กรอบการท างาน  
3. แจ้งหน่วยงาน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดหา/จัดซื้อวัสดุ 
5. อบรม/สัมมนา  

มีนาคม 2562 
 

65,000 บาท 
 



8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้ 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 

        หมวดเงิน        งบด าเนินการ    งบลงทุน   อ่ืนๆงบรายจ่ายอื่น... 
9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  และสถานศึกษาสังกัดสถาบัน 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
-  เพ่ือเตรียมความพร้อม และวางแนวทางการปฏิบัติ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร ลงวันที่   6 
ธันวาคม  2560 
-   เพ่ือทบทวนและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์
ในการปฏิบัติตามเกณฑ์หลักสูตร คอศ.1 

    -  ค ณ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ  4 
จ านวน 80 คน 

 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 - รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) 

-  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 6. ติดตาม/ประเมินผล 
7. สรุปประเมินผล 
8. รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

  
 

 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ :  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปี

การศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาชีวศึกษาบัณฑิต 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
      กิจกรรมที่ 1    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญา
ตรี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1  
วงเงินงบประมาณ : 65,000 บาท (หกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 

1) ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 7 ชม x 1 คน) 4,200 บาท    
 2) ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
(35 คน x 35 บาท X 2 มื้อ)                                      1,225 บาท 

3) ค่าวัสดุและอุปกรณ์  10,825 บาท 
รวมทั้งสิ้น 16,250บาท 

      กิจกรรมที่ 2    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญา
ตรี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 
1) ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 7 ชม x 1 คน) 4,200 บาท    

 2) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

(35 คน x 35 บาท X 2 มื้อ)                                      1,225 บาท 

3) ค่าวัสดุและอุปกรณ์  10,825 บาท 
รวมทั้งสิ้น 16,250บาท 

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ :  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาชีวศึกษาบัณฑิต 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
      กิจกรรมที่ 3    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 
วงเงินงบประมาณ : 65,000 บาท (หกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1) ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 7 ชม x 1 คน) 4,200 บาท    

 2) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

(35 คน x 35 บาท X 2 มื้อ)                                      1,225 บาท 

3) ค่าวัสดุและอุปกรณ์  10,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 16,250บาท 

      กิจกรรมที่ 4    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน  
1) ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 7 ชม x 1 คน) 4,200 บาท  
2) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

(35 คน x 35 บาท X 2 มื้อ)                                      1,225 บาท  

3) ค่าวัสดุและอุปกรณ์  10,000 บาท  
รวมทั้งสิ้น 16,250บาท  

 หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา

เฉพาะพ้ืนฐานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

             นโยบายที่ 1:  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน                           

             นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

        นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ของครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการ

เรียนการสอนในทุกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุง
หลักสูตรระดับปวช,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ 

4. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 
2560 ซึ่งก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องพัฒนาให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะๆ 
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี นั้น   สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ซึ่งเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นมา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

แบบ.01 



วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ สาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และหลักสูตรพัฒนาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ได้แก่  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และสาขาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จะต้องจะได้รับ
การเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว  ซึ่งสถาบัน 
จ าเป็นที่จะต้องจัดท าคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบาย
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) 
และแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันฯ เพ่ือให้แต่ละหลักสูตรที่จัดการศึกษาในสถาบันฯ ยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร หรือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทา ง
เดียวกัน กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2560 (มคอ.1) ลงวันที่  20 มกราคม พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คู่มือทั้ง 2 ฉบับ
ดังกล่าว เมื่อพัฒนาและปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

5 .วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือให้คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcome) และแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum 
Mapping) ครบถ้วนสมบูรณ์ และสัมพันธ์กับค าอธิบายรายวิชา สมรรถนะรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรของสถาบันฯ  
 5.2 เพ่ือให้คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะในส่วนของวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่มือหมวดวิชาเฉพาะในส่วนของวิชา
เฉพาะพ้ืนฐาน ให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Learning Outcome) และแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ครบถ้วนสมบูรณ์ และสัมพันธ์กับ
ค าอธิบายรายวิชา สมรรถนะรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของสถาบันฯ  
 5.3 เพ่ือให้แต่ละหลักสูตร จัดการศึกษาในสถาบันฯ ยึดถือคู่มือทั้งสองฉบับเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร หรือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ 
6. เป้าหมาย 

-  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จ านวน 50 คน  
  6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
        คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
และหมวดวิชาเฉพาะในส่วนของวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละ



กิจกรรมย่อย เป็นจ านวนร้อยละ 80 ของคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ทั้งหมด 
  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้พัฒนาคณาจารย์ 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาในด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และด้านนักศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามระยะเวลาที่ก าหนด มี
ประสิทธิภาพ ในระดับ ดี 

6.2.2  บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  มีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับปรุงหรือพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2562 ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายก าหนดได้ในระดับ ดี 
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันถ้วน) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 

        หมวดเงิน        งบด าเนินการ    งบอุดหนุน    งบลงทุน   อ่ืนๆ. รายจ่ายอื่น 
9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  และสถานศึกษาสังกัดสถาบัน 
 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

      โ ค ร งการประชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติ การพัฒนาคู่มือหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชา
เ ฉ พ า ะ พ้ื น ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

1.ประชุม/หารือ/วางกรอบการ 
  ท างานและอ่ืนๆ 
2.จัดท าค าสั่ง เพื่อด าเนินงาน 
3. ประชุมมอบหมายภาระงาน
ตามค าสั่ง 
4. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง/
ก าหนดรายละเอียดการประชุม 
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
6. อบรม/สัมมนาตามก าหนด 
7. ติดตาม/ประเมินผล/สรุป
ประเมินผล 
9. รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

เดือน ตุลาคม  
– พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 

15,000 
 

 



10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 

           คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
ที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ ได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) 
และแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้  ( Curriculum Mapping) 
ครบถ้วนสมบูรณ์ และสัมพันธ์กับค าอธิบาย
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรของสถาบันฯ 

             ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้พัฒนาคณาจารย์ 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องปรับปรุงหลักสูตรหรือ
พัฒนาในด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และด้านนักศึกษา ให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามระยะเวลาที่
ก า ห น ด  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ใ น ร ะ ดั บ  ดี            
จ านวน 50 คน 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะ

พ้ืนฐานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาชีวศึกษาบัณฑิต 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 
วงเงินงบประมาณ : 15,000 บาท  
                      (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

ชี้แจง 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท X 2 มื้อ)                                      3,500 บาท  
2) ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 120 บาท X 1 มื้อ)                                      6,000 บาท 
3) ค่าวัสดุ  5,500 บาท  

รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท  
 หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนา คอศ.2-6 ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต  
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
               นโยบายที่   1:  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ 
                                     ตลาดแรงงาน                           
               นโยบายที่   2:  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง 
                                      การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

          นโยบายที่   3:  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของ ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร
ระดับปวช,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

4. หลกัการและเหตุผล ความเป็นมา 
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 และประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร 
ลงวันที่  6 ธันวาคม  2560 นั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ให้มี
ความพร้อมด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอาจารย์  ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านนักศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของระเบียบข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา คอศ.2-6 ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

แบบ.01 



5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเตรียมความพร้อม และวางแนวทางการปฏิบัติประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
และประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร ลงวันที่  6 ธันวาคม  2560 
 5.2  เพ่ือทบทวนและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์ในการปฏิบัติตามเกณฑ์
หลักสูตร คอศ.1-6  

6. เป้าหมายหลัก 
 6.1  เชิงปริมาณ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาบันฯ จ านวน 80 คน  

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 วางแผนการด าเนินงานเพ่ือทบทวนและติดตามผลการด าเนินการของหลักสูตร 

จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอาจารย์ ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และด้านนักศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 6.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือตรวจ
ประเมินและสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท า คอศ. 2-6 
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

การประชุม
พัฒนา คอศ.2-6 
ตามกรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุม/หารือ/วางกรอบการท างาน 
และอ่ืนๆ 
3. แจ้งหน่วยงาน และบุคคลที่เก่ียวข้อง
ในการด าเนินโครงการ 
4. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
5. อบรม/สัมมนา ตามก าหนด 
6. ติดตาม/ประเมินผล 
7. สรุปประเมินผล 
8. รายงานผลการด าเนินโครงการ 

มีนาคม 2562 
 

20,000 บาท 
 
 

 



8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้ 20,000 บาท (สองหมื่นถ้วน) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 

        หมวดเงิน        งบด าเนินการ    งบอุดหนุน    อ่ืนๆ..... รายจ่ายอื่น.... 
9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  และสถานศึกษาสังกัดสถาบัน 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
1.เพ่ือเตรียมความพร้อม และวางแนวทางการปฏิบัติ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่ งชาติ  พ .ศ .  2556 และประกาศสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียด
หลักสูตร ลงวันที่  6 ธันวาคม  2560 
2. เ พ่ือทบทวนและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
คณาจารย์ในการปฏิบัติตามเกณฑ์หลักสูตร  
คอศ.2-6  

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จ านวน  
80 คน 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนา คอศ.2-6 ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาชีวบัณฑิตศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 
 กิจกรรมที่ 1  การอบรมเชิงปฏิบัติการคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในการพัฒนา คอศ.1-6 
                  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วงเงินงบประมาณ : 20,000 บาท  (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1) ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 80 คน)   9,600  บาท 1. กิจกรรม/

โครงการนี้ ใช้เวลา
ด าเนินการ 1 วัน 

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท X 2 มื้อ X 80 คน)                                        5,600  บาท 
3) ค่าวัสดุ  4,800 บาท  
                                             รวมทั้งสิ้น                                    20,000  บาท 

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์เพื่อสร้างงานวิจัยและตีพิมพ์

เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันฯ 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
            นโยบายที่   2:  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทาง 
                                    การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

        นโยบายที่   3:  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ

สอนในทุกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

การวิจัยน ามาซึ่งยอดแห่งความรู้ การวิจัยเป็นการสร้างปัญญา หรือเป็นทุนทางปัญญาของ
ประเทศ ทุกประเทศในโลกยอมรับว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือความเป็นผู้น า
ทางด้านวิทยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ 

การปฏิบัติงานวิจัยในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนเริ่มด าเนินการวิจัย 
นั่นคือการก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัย ว่าจะท าวิจัยเรื่องอะไร มีกรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างไร การ
ออกแบบการวิจัยเป็นแบบใด ตัวแปรที่จะใช้ศึกษาควรจะมีตัวแปรใดบ้าง การเก็บรวบรวมข้อมูลจะ
ท าอย่างไร มากน้อยเท่าใดจึงจะเป็นตัวแทนของการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
จะพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่ดีได้อย่างไร จะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอะไร และจะน าเสนอข้อมูล
แบบไหน ค าถามเหล่านี้ล้วนเป็นค าถามที่ผู้วิจัยจะต้องหาค าตอบให้ได้ก่อนลงมือปฏิบัติการวิจัย ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าการวิจัยเป็นกระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย ดังนั้น การเขียนงานวิจัย จึงเป็นการเริ่มต้นที่ส าคัญของผู้วิจัยซึ่งจะต้องมี
ความชัดเจนในทุกค าถามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงจะท าให้การวิจัยมีความส าเร็จสูง  

แบบ.01 



สถาบันฯ  ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้ อาจารย์และ
บุคลากรของสถาบัน ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวทาง และเทคนิคการเขียนหัวข้อโครง
ร่างงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นองค์ความรู้
ประกอบในการพัฒนาประเทศได้ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และการเขียนหัวข้อโครงร่าง
งานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 

5.2 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนเขียนหัวข้อโครงร่างงานวิจัย
ระหว่างนักวิจัยจากสถานศึกษาในสังกัด  และผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. เป้าหมายหลัก 

6.1  เชิงปริมาณ       
- คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 50  คน ได้รับความรู้ความเข้าใจใน

หลักการแนวทาง และเทคนิคการเขียนหัวข้อโครงร่างงานวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัย อีกท้ังยังสามารถ
เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ประกอบในการพัฒนาประเทศได้  
 6.2  เชิงคุณภาพ       

 - คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 50  คน  สร้างงานวิจัยและตีพิมพ์
เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ  
7. ระยะเวลา/วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  การอบรม
เชิงปฏิบัติการสร้างองค์
ความรู้ด้านกระบวนวิธี
วิจัย (Research 
Methodology) 
กิจกรรมที่ 2  การอบรม
เชิงปฏิบัติการเขียน
ข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากหน่วยงาน
ภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 
2. ประชุม/หารือ/วางกรอบการ
ท างาน และอ่ืนๆ 
3. แจ้งหน่วยงาน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ 
4. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
5. อบรม/สัมมนา ตามก าหนด 
6. ติดตาม/ประเมินผล 
7. สรุปประเมินผล 
8. รายงานผลการด าเนินโครงการ 

มีนาคม 
2562 

  

200,000 บาท 
 
 

 



8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

แหล่งเงินทุน   ภายใน             ภายนอก 
หมวดเงิน       งบด าเนินการ    เงินรายได้    อ่ืน ๆงบรายจ่ายอื่น......                                                                                           
9. สถานที่ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาในสังกัด 
10.  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์ และการเขียนหัวข้อโครงร่าง
งานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการ
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
- เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการเขียนเขียนหัวข้อ
โครงร่างงานวิจัยระหว่างนักวิจัยจาก
สถานศึกษาในสังกัด  และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 
50  คน ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการ
แนวทาง และเทคนิคการเขียนหัวข้อโครงร่าง
งานวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัย และสร้างงานวิจัย
และตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ  
 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  จ านวนผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่  ในการประชุมทางวิชาการ 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์เพ่ือสร้างงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในการประชุมทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
วงเงินงบประมาณ : 200,000 (สองแสนบาทถ้วน) 
กิจกรรมที่ 1  การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนวิธีวิจัย(Research Methodology) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

ชี้แจง 
1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน     
    1.1 วิทยากรภายนอก 1,200 × 3 ชม. × 1  วัน 3,600 บาท  
    1.2 วิทยากรภายใน 600 x 3 ชม. × 1  วัน 1,800 บาท  
2) ค่าเช่าสถานที่จัดอบรมสถานที่เอกชน     14,000 บาท  
3) ค่าอาหารกลางวัน 50 คน × 120 บาท × 1 มื้อ 6,000 บาท  
4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50  คน × 35 บาท × 2 มื้อ 3,500  บาท  
5) ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร                                                                              71,100 บาท  
                                             รวมทั้งสิ้น                                    100,000 บาท  
กิจกรรมที่ 2  การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายในประเทศ และภายนอกประเทศ 
1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 
    1.1 วิทยากรภายนอก 
    1.2 วิทยากรภายใน 

  
1,200 × 3 ชม. × 1  วัน 
600 x 3 ชม. × 1  วัน 

 
3,600 บาท 
1,800 บาท 

 

2) ค่าเช่าสถานที่จัดอบรมสถานที่เอกชน     14,000 บาท  
3) ค่าอาหารกลางวัน 50 คน × 120 บาท × 1 มื้อ 6,000  บาท  
4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50  คน × 35 บาท × 2 มื้อ 3,500  บาท  
5) ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร                                                                              71,100 บาท  

                                      รวมทั้งสิ้น                                    100,000 บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรม  และเทคโนโลยีสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4   
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันฯ 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
              นโยบายที่   2:  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง 
                                         การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

         นโยบายที่   3:  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีพันธกิจหลักส าคัญ ได้แก่ 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
ภายใต้ภารกิจด้านการวิจัยนั้น สถาบันฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องสนับสนุนและส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการประสานงานให้คณาจารย์ 
ได้รับการฝึกอบรมแลพัฒนาวิชาการส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาให้มีต าแหน่งทางวิชาการ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 7-8-9-11-12 และ 22    
5. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือสร้างเวทีแสดงผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ตลอดจนเผยแพร่
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนระดับปริญญาตรีของคณาจารย์ให้ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการที่สนใจ 
 6.2  เพ่ือประกวดคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ระดับอาชีวบัณฑิต   
6. เป้าหมายหลัก 
 6.1 เชิงปริมาณ  จ านวนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ต่ าร้อยละ 80 ของ
จ านวนทั้งหมดในสถาบัน 

6.2 เชิงคุณภาพ  นักศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ทุกสถานศึกษา และคณาจารย์แสดงผล
งานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนระดับปริญญาตรีของ
คณาจารย์ให้ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการที่สนใจ และน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลงานตนเอง  

แบบ.01 



7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 
หมวดเงิน        งบด าเนินการ    งบอุดหนุน      เงินรายได้     อ่ืนๆ.....  

9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔   
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
1. สถาบันฯ สร้างเวทีระดับอุดมศึกษา ในการ
ประกวดและเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์
สถาบันฯ เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอก   
2.  นักศึกษา คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ น า
ผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้า
ร่วมโครงการตามประเภทการวิจัย เพ่ือเผยแพร่
และร่วมประกวด 

     จ านวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการนี้ไม่ต่ า
ร้อยละ 80 ของจ านวนคณาจารย์ทั้งหมดใน
สถาบัน 
 

 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. วางแผนการ
ด าเนินการ 
2. ด าเนินโครงการ 
3. ติดตาม/
ประเมินผล 
4. ปรับปรุงการ
ด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุม/หารือ/วางกรอบการท างาน  
3. แจ้งหน่วยงาน และบุคคลที่เก่ียวข้อง
ในการด าเนินโครงการ 
4. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
5. อบรม/สัมมนา ตามก าหนด 
6. ติดตาม/ประเมินผล 
7. สรุปประเมินผล 
8. รายงานผลการด าเนินโครงการ 

เดือนมกราคม – 
ธันวาคม 2562 
  

300,000 
บาท 

 
 

 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับความรู้ความช านาญภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา และคณาจารย ์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  

3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
              นโยบายที่   2:  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง 
                                      การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

         นโยบายที่   3:  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ

สอนในทุกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของ
ชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 
ด้วยปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เช่น ภาษาจี น ภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาเยอรมัน ก าลังมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น รวมถึงจากผลการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตได้สะท้อนความพึงประสงค์ของบัณฑิตที่ต้องมีสมรรถนะด้านการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับดี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปริญญาตรีจ าเป็นต้องมีทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับดี ด้วยนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ให้มีสมรรถนะด้าน
ภาษาต่างประเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงตระหนักในเรื่องดังกล่าวนี้ 
และได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์ ให้เกิดทักษะ และความช านาญ ใน
การใช้ภาษาต่างประเทศในระดับชีวิตประจ าวันและระดับวิชาการ ในงานวิจัยและบริการวิชาการ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาทักษะ และความช านาญ ในการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับชีวิตประจ าวัน 
               และระดับวิชาการ ในงานวิจัยและบริการวิชาการ แก่นักศึกษา และคณาจารย์ 

5.2 เพ่ือยกระดับสมรรถนะและมาตรฐานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศด้านการสื่อสารและ
วิชาการให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลภายนอก และสถาบันทดสอบภาษาต่างประเทศต่างๆ 

 

แบบ.01 



6. เป้าหมายหลัก จ านวนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ต่ าร้อยละ 70 ของจ านวนทั้งหมดใน
สถาบัน 
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 

        หมวดเงิน        งบด าเนินการ      เงินรายได้     งบลงทุน   อ่ืนๆ.....  
9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาในสังกัด 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะ และความช านาญ ในการ
ใช้ภาษาต่างประเทศในระดับชีวิตประจ าวัน
และระดับวิชาการ ในงานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่นักศึกษา และคณาจารย์ 
2. เพ่ือยกระดับสมรรถนะและมาตรฐานด้าน
การใช้ภาษาต่างประเทศด้านการสื่อสารและ
วิชาการให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลภายนอก 
และสถาบันทดสอบภาษาต่างประเทศต่างๆ 

ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ไม่ต่ าร้อยละ 70 ของ
จ านวนทั้งหมดในสถาบัน ได้แก ่
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุก
สถานศึกษา 
2. คณาจารย์ระดับปริญญาตรี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. วางแผนการ
ด าเนินการ 
2. ด าเนินโครงการ 
3. ติดตาม/
ประเมินผล 
4. ปรับปรุงการ
ด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุม/หารือ/วางกรอบการท างาน  
3. แจ้งหน่วยงาน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ 
4. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
5. อบรม/สัมมนา ตามก าหนด 
6. ติดตาม/ประเมินผล 
7. สรุปประเมินผล 
8. รายงานผลการด าเนินโครงการ 

เดือนมกราคม 
– ธันวาคม 

2562 
  

150,000 บาท 
 
 

 



-  ผลการทดสอบทักษะภาษาต่างประเทศ 
แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  

ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับความรู้ความช านาญภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา และคณาจารย์   
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 
วงเงินงบประมาณ : 150,000 บาท  
                      (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

ชี้แจง 
1) ค่าตอบแทนวทิยากร จ านวน 4 คน (1,200 บาท x 8 ชั่วโมง ) x 1 คน                                                   9,600 บาท  
 (600 บาท x 4 ชั่วโมง )x 5 คน                                                12,000  บาท  
2) ค่าอาหารกลางวนั (183  คน x 120 บาท) x 2 วัน  43,920  บาท  
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 183  คน x35 บาท X 2 มื้อ )      

x 2 วัน                                      
 25,620  บาท  

4) ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร                                                                              35,860 บาท  
5) ค่าชุดข้อสอบ (230 คน x  100  บาท) 23,000  บาท  

รวมทั้งสิ้น  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 150,000 บาท  
 

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 



 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
1. ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและ

เอกชนในประเทศ และระหว่างประเทศ (IVENE 4 Cooperation Partnership) 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันฯ 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

3.1  ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
                 นโยบายที่   2:  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง 
                                        การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

            นโยบายที่   3:  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ 

สอนในทุกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างเครือข่ายและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานสถานประกอบการ และ
สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร
ระดับป,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 
ปัจจุบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีพันธกิจหลักในการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ซึ่งจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ และเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษารายด้านตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้าน
อาจารย์ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และด้านนักศึกษา  จ าเป็นต้องเข้าร่วมกับ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ (MOU) กลุ่มความร่วมมือเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่มความร่วมมือด้าน
การวิจัย นวัตกรรม กลุ่มความร่วมมือระบบสารสนเทศ และเครือข่ายห้องสมุดนานาชาติ กลุ่มความ
ร่วมมือด้านปริญญานิพนธ์ และกลุ่มความร่วมมือด้านอ่ืนๆ ซึ่งด าเนินการโดยภาคเอกชนที่สนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษา 
 

แบบ.01 



 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษารายด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ทั้ง 5 ด้าน โดยการร่วมมือในรูปแบบข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ 

5.2  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษากับสถาบันอุดมการณ์ศึกษา
ชั้นน า และสถาบันอุดมศึกษาในต่างๆ  ประเทศ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกัน 
6. เป้าหมายหลัก 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมภาคี
เครือข่ายความร่วมมือไม่น้อยกว่า 70 % ของจ านวนภาคีเครือข่ายที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
- วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 

 
กิจกรรมหลัก 

วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1. วางแผนการ
ด าเนินการ 
2. ด าเนินโครงการ 
3. ติดตาม/ประเมินผล 
4. ปรับปรุงการ
ด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
2. ประชุม/หารือ/วางกรอบ
การท างาน และอ่ืนๆ 
3. แจ้งหน่วยงาน และบุคคล
ที่เก่ียวข้องในการด าเนิน
โครงการ 
4. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
5. อบรม/สัมมนา ตาม
ก าหนด 
6. ติดตาม/ประเมินผล 
7. สรุปประเมินผล 
8. รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

เดือน มกราคม – 
ธันวาคม 2562 

  

50,000 บาท 
 
 

 



        หมวดเงิน        งบด าเนินการ    งบอุดหนุน      เงินรายได้     อ่ืนๆ.....  
 

9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  และสถานศึกษาในสังกัด 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
 1. ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาราย
ด้านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้ง 5 ด้าน 
โดยการร่วมมือในรูปแบบข้อตกลงบันทึกความ
เข้าใจ 
2. สถาบันฯ เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือ
ด้ านการจั ดการอาชี วศึ กษากั บสถาบัน
อุดมการณ์ศึกษาชั้นน า และสถาบันอุดมศึกษา
ในต่างๆ ประเทศ ในการแลกเปลี่ ยนองค์
ความรู้ และเทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกัน 
 

- สถาบันฯและวิทยาลัยในสังกัด เข้าร่วมภาคี
เครือข่ายความร่วมมือไม่น้อยกว่า 70 % ของ
จ านวนภาคีเครือข่ายที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

 

 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  บันทึกความตกลงในการร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา 
-  แบบสอบความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  

ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเทศ    
และระหว่างประเทศ (IVENE 4 Cooperation Partnership) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
วงเงินงบประมาณ : 50,000 บาท  
                      (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1) ค่าแทนวิทยากร จ านวน 4 คน (1,200 บาท x 3 ชั่วโมง )* 1 คน                                                   3,600 บาท  
 (600 บาท x 4 ชั่วโมง )* 5 คน                                                12,000  บาท  
2) ค่าอาหารกลางวัน (100 x 120 บาท) *1 วัน  12,000  บาท  
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท X 2 มื้อ X 100 คน)                                        7,000  บาท  
4) ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร                                                                                15,400 บาท  
                                             รวมทั้งสิ้น                                    50,000 บาท  

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันฯ 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
             นโยบายที่   1:  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ 
                                     ตลาดแรงงาน                           
             นโยบายที่   2:  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง 
                                      การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

        นโยบายที่   3:  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ

สอนในทุกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร

ระดับปวช, ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อ
ทุกส่วนของสังคมไทยอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้   ดังนั้นนอกจากสถาบันฯจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความ
เป็นไทยแล้ว สถาบันฯ ยังมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่สามารถด ารงชีวิต ประกอบอาชีพในสังคม
แห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ได้อย่างเหมาะสมอยู่ ในโลกปัจจุบัน อย่างมีความสุขด้วยการจัด
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่จ าเป็นของคนรุ่นใหม่ โดยเน้นคุณค่า ความสามารถในการเรียนรู้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีเหตุผล ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสามารถในการท างานร่วมกัน การยอมรับความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ ศาสนา 
วัฒนธรรม มีความรักในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเพ่ือนมนุษย์ ในการผลิตบัณฑิตนั้น สถาบันฯ

แบบ.01 



ค านึงถึงการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
ดังนั้นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต จะท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานของคุณภาพบัณฑิต ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนรับ
นักศึกษาของสถาบันฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ในด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
6. เป้าหมายหลัก สถานประกอบการ ห้างร้านหรือองค์กรธุรกิจตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
สถาบันฯร้อยละ 100 

กลุ่มเป้าหมาย 
สถานประกอบการ ห้างร้านหรือองค์กรธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตสถาบันฯ มี

ความพอใจในการใช้บัณฑิตสถาบันฯ  
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 

        หมวดเงิน        งบด าเนินการ      เงินรายได้     อ่ืนๆ.งบรายจ่ายอื่น 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. วางแผนการ
ด าเนินการ 
2. ด าเนินโครงการ 
3. ติดตาม/
ประเมินผล 
4. ปรับปรุงการ
ด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 
2. ประชุม/หารือ/วางกรอบการ
ท างาน และอ่ืนๆ 
3. แจ้งหน่วยงาน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ 
4. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
5. อบรม/สัมมนา ตามก าหนด 
6. ติดตาม/ประเมินผล 
7. สรุปประเมินผล 
8. รายงานผลการด าเนินโครงการ 

เดือนตุลาคม 2561 
– มกราคม 2562 

  

80,000 บาท 
 
 

 



 
9. สถานที่ 
 สถานประกอบการ ห้างร้านหรือองค์กรธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตสถาบันฯ 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
การปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ในด้านความรู้
ความสามารถ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

สถานประกอบการ ห้างร้านหรือองค์กรธุรกิจ
ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตสถาบันฯ ร้อยละ 
100 
กลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการ ห้างร้านหรือ
องค์กรธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
สถาบันฯ มีความพอใจในการใช้บัณฑิตสถาบัน
ฯ  

 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  รายงานวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 
วงเงินงบประมาณ : 80,000 บาท  
                      (แปดหม่ืนบาทถ้วน) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผล    
ค าชี้แจง 

1) ค่าสร้างและทดสอบแบบสอบถาม(เหมาจ่าย)  5,000 บาท   
2) ค่าวิเคราะห์และบนัทึกข้อมูล(เหมาจ่าย) 6,700 บ. X 6 แห่ง 40,200 บาท   
4) ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร                                                                              34,800 บาท  
                                             รวมทั้งสิ้น                                    80,000 บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ าสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันฯ 

3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   
3.1  ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

              นโยบายที่   2:  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง 
                                      การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
              นโยบายที่   4:   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครูคณาจารย์         
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

ภาคนิพนธ์ผลงานทางวิชาการที่ก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน
ตามหลักวิชาการ จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ โดยการน าความรู้จากแหลง
ต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้ส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ หรือสื่อสิ่งพิมพ์และในที่ประชุมสัมมนา โดยการพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยประเภทต่างๆ 
จะต้องผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบเนื้อหาสาระความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาการนั้นๆ 
นอกจากนี้จะต้องมีรูปแบบการจัดพิมพ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของประเภทงานวิจัย หรือตามที่
คณะกรรมการประเมินอีกด้วย ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงจัดท า
โครงการนี้ขึ้นโดยมีนโยบายจะส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันคณาจารย์และบุคคลากรของสถาบันให้
จัดท างานวิจัยและน าผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน พัฒนาการเรียนการ
สอน และน าประโยชน์ไปใช้กับสังคมโดยส่วนรวมอีกด้วย    
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือวางแนวทางให้ครูคณาจารย์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
สามารถในการเขียนงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืนๆ ที่พัฒนาจากโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.2 เพ่ือก าหนดรกรอบและรูปแบบการนิพนธ์งานวิจัย ให้ครู คณาจารย์ ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และผู้สนใจ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเวทีวิจัย
และวารสารทางวิชาการ 

6. เป้าหมายหลัก  ผู้เข้าประชุม จ านวน 15 คน 
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  1) ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  จ านวน 
15 คน   เพ่ือวางแนวทางพัฒนางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) วางรูปแบบการเขียนประเภทงานวิจัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับบุคลากรในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณะกรรมการวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันถ้วน) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน        ภายนอก 

        หมวดเงิน        งบด าเนินการ    งบอุดหนุน      เงินรายได้     งบลงทุน  
 อ่ืนๆ..... งบรายจ่ายอื่น.... 
 

9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาสังกัดสถาบัน 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 

 
กิจกรรมหลัก 

วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

1. วางแผนการ
ด าเนินการ 
2. ด าเนินโครงการ 
3. ติดตาม/ประเมินผล 
4. ปรับปรุงการ
ด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
2. ประชุม/หารือ/วางกรอบ
การท างาน และอ่ืนๆ 
3. แจ้งหน่วยงาน และบุคคล
ที่เก่ียวข้องในการด าเนิน
โครงการ 
4. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
5. อบรม/สัมมนา ตาม
ก าหนด 
6. ติดตาม/ประเมินผล 
7. สรุปประเมินผล 
8. รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

 

25,000 บาท 
 
 

 



ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
1. ครู คณาจารย์ ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สามารถในการ
เขียนงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืนๆ ที่พัฒนา
จากโครงงานหรืองานวิจัย 
2.รูปแบบการนิพนธ์งานวิจัย ส าหรับครู  
คณาจารย์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภา
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และผู้สนใจ ตลอดจน
กรอบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเวทีวิจัย
และวารสารทางวิชาการ 

 

ผู้เข้าประชุม จ านวน 15  คน 
  1) ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
จ านวน 15 คน   เพ่ือวางแนวทางพัฒนา
งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) วางรูปแบบการเขียนประเภท
งานวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับบุคลากรใน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ าสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 
วงเงินงบประมาณ : 25,000 บาท  
                      (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผล   
ค าชี้แจง 

1) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 15  15 คน x 120 บาท x 6 ครั้ง 10,800  

2) ค่าอาหารว่าง จ านวน 15 คนๆ  15 คน x 35 บาท x 6 ครั้ง 3,150  

3) ค่าวัสดุ   16,050  

รวมทั้งสิ้น 25,000  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

1. ชื่อโครงการ    โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สิน
ราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  : งานนิติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
           นโยบายที่   4  :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4 
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

เนื่องจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เห็นว่า ในการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
ของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความยุ่งยาก และมี
เอกสารในการรับมอบงานจ านวนมาก จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 45 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และข้อ 8 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่ง
งานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 จึงมีค าสั่งที่ 1571 / 2560 เรื่อง มอบอ านาจผู้อ านวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการรับ ส่ง
งานในหน้าที่ราชการ) ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 ซึ่งมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาแต่ละแห่งปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการรับส่ง
งานในหน้าที่ราชการของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ดังนั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  จึงมีค าสั่งที่ 335/2561 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 

2561 ซึ่งมีหน้าที่ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน จัดท าโครงการด าเนินการตรวจสอบรายงานการ

รับส่งทรัพย์สินราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ศึกษากฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และค าสั่ง

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ค าแนะน า และชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุง แก้ไข รายงานการรับส่งทรัพย์สิน

ราชการให้ถูกต้อง แก่สถานศึกษาในสังกัดสถาบันทุกแห่ง เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการ

รับส่งทรัพย์สินราชการ เข้าให้ข้อมูลหรือยื่นเอกสารที่เป็นประโยชน์ ในการปรับปรุง แก้ไข รายงาน

แบบ.01 



การรับส่งทรัพย์สินราชการ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์จัดท ารายงานผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จตรง

ตามเวลาที่ก าหนด และเสนอสรุปรายงานผลการตรวจสอบต่อสถาบันฯ เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอน

และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

5.วัตถุประสงค ์
5.1 วางแผนการด าเนินงานในการตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการตามตาม

ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายก าหนดให้แล้วเสร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5.2 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ  

เพ่ือให้ค าแนะน า ตลอดจนชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุง แก้ไข รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ
ให้ถูกต้อง แก่สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯทุกแห่ง 

5.3 เสนอสรุปรายงานผลการตรวจสอบต่อสถาบันฯ 
6.เป้าหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ จ านวน 8 คน  
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ  สถานศึกษาสังกัดสถาบัน จ านวน 22 คน 
 

6.1) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  1) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สิน
ราชการ  และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ จ านวน 30 คน  เพ่ือวาง
แผนการด าเนินงานในการตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ ให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  2) ด าเนินการตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ  เพ่ือให้ค าแนะน า 
ตลอดจนชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการจัดรายงานการรับส่ง
ทรัพย์สินราชการให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ อันจะท าให้เกิดการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

6.2) เชิงคุณภาพ 
1) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้พัฒนาบุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการตามตามขั้นตอนและวิธี การที่กฎหมาย
ก าหนดได้ มีประสิทธิภาพ ในระดับ ดี 

2) บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  มีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการตามขั้นตอนและวิธีการที่
กฎหมายก าหนดได้ ในระดับ ดี 
 
 
 



7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

- ประชุม
คณะกรรมการ  

- ติดตาม/ประเมินผล 
 
 

1.เสนอขอด าเนินโครงการและ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
3. เตรียมความพร้อมด าเนินการตาม
โครงการเชิญ/ผู้เข้าร่วมงาน/เตรียม
เอกสาร/สถานที่ 
4. ด าเนินการประชุม 

5. ประเมินผลการด าเนินงาน 

6. สรุปผลการด าเนินงาน 

7. รายงานผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2561  -   
มกราคม 2562 

 

15,000 
บาท 

 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้   15,000   บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
แหล่งเงินทุน     ภายใน       ภายนอก 

        หมวดเงิน        งบด าเนินการ     เงินรายได้     อ่ืนๆ....รายจ่ายอื่น.... 
9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
        ตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สิน
ราชการ เพ่ือให้ค าแนะน า ตลอดจนชี้ประเด็น
ส าคัญในการปรับปรุง แก้ไข รายงานการ
รั บ ส่ ง ท รั พ ย์ สิ น ร า ช ก า ร ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง  
แก่สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯทุกแห่ ง 
จากนั้นเสนอสรุปรายงานผลการตรวจสอบต่อ
สถาบันฯ 

     ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความ
ถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4  จ านวน 30 คน เพ่ือ
วางแผนการ และด าเนินงานในการตรวจสอบ
รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการจัด
รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการให้ถูกต้อง 
และสมบูรณ์ 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการสถาบนัการอาชวีศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 ฉบับสมบรูณ์ 
- แบบสอบถาม/แบบประเมิน   



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สิน

ราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  งานนิติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
     วงเงินงบประมาณ :  15,000   บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 

1.ค่าอาหารกลางวัน   (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 2,100 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 8,400 บาท  
                                             รวมทั้งสิ้น                                       15,000 บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการนเิทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตร ีประจ าปีการศึกษา 2561 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  งานประกันคุณภาพ  อาชีวศึกษาบัณฑิต   
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  นโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

 3.2  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกัน

คุณภาพ การศึกษา มาตรา 48 บัญญัติไว้ว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  การประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงเป็นกลไกลที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจ
ให้ทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมเชื่อมั่นได้ว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 สถาบันฯ ได้เห็นถึงความส าคัญของคุณภาพ ประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพภายใน                
จึงได ้จัดท าโครงการนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจระบบการนิเทศงานตามกรอบการประกัน
คุณภาพ การศึกษาระดับปริญญาตรี  
  5.2 เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางาน อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง  
6. เป้าหมายหลัก 

6.1 เชิงปริมาณ  
 - คณะผู้บริหารสถาบัน จ านวน  6  คน 

- คณะผู้บริหาร  คร ู และบุคลากรภายในสถานศึกษา จ านวน 70 คน   

 
 

แบบ.01 



6.2 เชิงคุณภาพ  
  บุคลากรสถานศึกษาในสังกัด  สามารถน าความรู้ความเข้าใจระบบการนิเทศงาน
ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี  จัดท าเอกสารตามประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานการประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี   
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

 
กิจกรรมหลัก 

วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

การนิเทศ  ติดตาม 
ระบบการประกัน
คุณภาพ     
สถานศึกษาในสังกัด
สถาบันทุกแห่ง     

1) ขออนุญาตด าเนินโครงการตามแผน 
2) ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ 
3) แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการออกนิเทศ 
4) ประชุม/หารือ/วางกรอบ 
การท างานและอ่ืนๆ 
5) ก าหนดแผนและด าเนินการออกนิเทศ 
6) สรุปผลการด าเนินโครงการ 
7) รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

 มิ.ย. – ส.ค. 
2562 

 
 
 
 
 

25,000 บาท 
 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้  25,000 บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   

แหล่งเงินทุน    ภายใน      ภายนอก   
หมวดเงิน        งบด าเนินการ   งบอุดหนุน      เงินรายได้     อ่ืนๆ.งบรายจ่ายอื่น....  
9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 7  แห่ง 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
- บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจระบบการ
นิ เทศงานตามกรอบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  
- บุคลากรในสถานศึกษา น าความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนางาน อย่างมีประสิทธิภาพและจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาได้
อย่างถูกต้อง  

- คณะผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา  7 แห่ง สามารถน าความรู้ความ
เข้าใจ จัดท าเอกสารตามประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานการประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี  
    

 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 11.1  แบบติดตามการนิเทศ  
 11.2  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพ   



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ :  โครงการนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปี

การศึกษา 2561 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  งานประกันคุณภาพ  อาชีวศึกษาบัณฑิต   
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
       
วงเงินงบประมาณ : ...25,000... บาท  
                      ( สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน ) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผล
ค าชี้แจง 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง 
2.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
3.ค่าวัสดุ 

 
(6 คนx 240 บาท) x 7 วัน 

 

 
10,080 บาท 
6,000 บาท 
8,920 บาท      

 

รวมทั้งสิ้น  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 25,000 บาท    
 
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตร ีปีการศึกษา  2561 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  งานประกันคุณภาพ  อาชีวศึกษาบัณฑิต   
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

3..1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  นโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

3.2  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 
              ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

คุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งสถานศึกษาควรให้
ความส าคัญต่อเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก สถาบันฯ จึงจ าเป็นต้องมีระบบกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ 
กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ โดยมุ่งจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2558 นั้นทุกคนทุกฝ่ายจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
   5.2 เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางาน อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง  
6. เป้าหมายหลัก 

6.1  เชิงปริมาณ 
  1.ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้ง 7 แห่ง  
  2.หลักสูตรที่เปิดสอน  จ านวน  8   สาขาวิขา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาในสังกัดสถาบนัผา่นการเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

 

กิจกรรมหลัก 
วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท ารายงานประเมินตนเอง Self  

1.ประชุม/หารือ/วาง
กรอบการท างานและอ่ืน 

 35,000 บาท 
 

แบบ.01 



 

กิจกรรมหลัก 
 

วิธีด าเนินการ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
 

Assessment Report :  SAR  
ประจ าปีการศึกษา  2561                       
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1-14 
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท ารายงานประเมินตนเอง Self 
Assessment Report :  SAR  
ประจ าปีการศึกษา  2561                        
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1-30 

2.จัดท าค าสั่ง เพื่อ
ด าเนินงาน 
3. ประชุมมอบหมาย
ภาระงานตามค าสั่ง 
4.ประสานงานวิทยากร/
ผู้เกี่ยวข้อง/ก าหนด
รายละเอียดการประชุม 
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 
6. อบรม/สัมมนาตาม
ก าหนด 
7. ติดตาม/ประเมินผล 
8. สรุปประเมินผล 
9. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

เดือน  เมษายน – 
กรกฎาคม  2562 
 

35,000 บาท 
 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้  35,000  บาท  (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

แหล่งเงินทุน    ภายใน      ภายนอก 
หมวดเงิน        งบด าเนินการ   งบอุดหนุน      เงินรายได้   อ่ืนๆ....งบรายจ่ายอ่ืน....  
 

9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
 บุคลากรในสถานศึกษา น าความรู้ที่ได้รับ  ไปพัฒนา
งานของตนเองอย่างมปีระสทิธภิาพ  และสามารถ จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาได้  

รายงานการประเมินตนเอง SAR                 
จ านวน 8 สาขาวิชา 

 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 11.1  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 11.2  สถาบันฯและสถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้  



 
แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  

ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี    ปีการศึกษา  2561 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  งานประกันคุณภาพ  อาชีวศึกษาบัณฑิต   
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
       
วงเงินงบประมาณ : ...35,000... บาท  
                      ( สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน ) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

ชี้แจง 
1) ค่าตอบแทนวทิยากร 600 บาท x 7 ชั่วโมง x 1 คน                                                 4,200.-      
2) ค่าอาหารกลางวนั  120 บาท X 1 มื้อ X 60 คน                                            7,200.-       

3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  35 บาท X 2 มื้อ X 60 คน                                    4,200.-       

4) ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร                                                                              19,400.-     

รวมทั้งสิ้น  (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 35,000 บาท    
 

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

1. ชื่อโครงการ “โครงการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบัน โดยหน่วยงานต้นสังกัด” 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  อาชีวศึกษาบัณฑิต  งานประกันคุณภาพ 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

3..1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  นโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

3.2  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 
                      ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก   ธรรมมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.
2545 หมวด 6 มาตรา 48 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้หน่วยงาน
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ   ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน   เ พ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  เพ่ือรองรับการประเมินภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถาบันการ
อาชีวศึกษา  ลงวันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2558  ก าหนดให้สถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ใช้เป็นเกณฑ์
ในการส่งเสริม การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  การประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  นั้น 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันฯ จึงด าเนิน  “โครงการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน
สถาบัน โดยหน่วยงานต้นสังกัด” ขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  

5.2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพ 
6. เป้าหมายหลัก 

6.1 เชิงปริมาณ  

แบบ.01 



-  คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ   จ านวน 17  คน 
-  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จ านวน    7  คน 
-  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาละ 1  ท่าน  จ านวน  12  คน 
-  หัวหน้างานประกันและเจ้าหน้าที่  จ านวน  12  คน 
-  เจ้าหน้าที่งานอาชีวะบัณฑิตประจ าวิทยาลัย  จ านวน    6  คน 

       รวม  จ านวน 54  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ  
 6.2.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทุกสาขาวิชามีข้อมูลเอกสารหลักฐาน

ประกอบการตรวจประเมินทุกตัวบ่งชี้ความส าเร็จอย่างม่ันใจ  
 6.2.2 บุคลากรของสถาบันและสถานศึกษาในสังกัด มีความตระหนัก ความ

พยายามและให้ความส าคัญในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 6.2.3 สถาบัน  สถานศึกษาและสาขาวิชาต่างๆของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต                      

มีความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ต่อไป 
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 -  เตรียมความ
พร้อมรับการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพ 
 

1.ประชุม/หารือ/วางกรอบการท างานและ
อ่ืนๆ 
2.จัดท าค าสั่ง เพื่อด าเนินงาน 
3. ประชุมมอบหมายภาระงานตามค าสั่ง 
4. ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง/ก าหนด
รายละเอียดการประชุม 
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
6. รับการประเมินตามก าหนด 
7. ติดตาม/ประเมินผล 
8. สรุปประเมินผล 
9.รายงานผลการด าเนินงาน 

เดือน มิ.ย - 
ส.ค. 62 

 
 
 
  
 
 
 
 

20,000 บาท 
 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้   20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

แหล่งเงินทุน    ภายใน      ภายนอก 
หมวดเงิน        งบด าเนินการ   งบอุดหนุน      เงินรายได้    อ่ืนๆ.......งบรายจ่ายอื่น 
9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  



 
 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
สถาบันฯ  สถานศึกษาและสาขาวิชาต่างๆของ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีความพร้อม
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด  
 

สถาบันฯ และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  7 
แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกัน
คุณภาพ 

 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 11.1 แบบประเมินโครงการ 
 11.2 สถาบันฯและสถานศึกษาในสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมรับประเมินคุณภาพภายในสถาบัน โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  งานประกันคุณภาพ  อาชีวศึกษาบัณฑิต   
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ    โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
       
วงเงินงบประมาณ : ...20,000... บาท  
                      ( สองหม่ืนบาทถ้วน ) 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

ชี้แจง 
1) ค่าอาหารกลางวัน ( 120 บาท X 1 มื้อ X 54 คน)                                               6,480.-       
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท X 2 มื้อ X 54 คน)                                      3,780.-       
3) ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร                                                                              9,740.-     

         รวมทั้งสิ้น  (สองหมื่นบาทถ้วน)                                    20,000.-  
 

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  งานวางแผนและงบประมาณ ส านักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   
 3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

    นโยบายที่   4 :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล 

กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตของ
องค์กร   เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวม  ที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต  
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูป
ระบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์
ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานเพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่
ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา  เพื่อให้สอดคล้องกับสอดคล้องนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของ สอศ. และที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี ้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  เพื่อน าแผนกลยุทธ์
ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ    เพ่ือเป็น
การก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน   รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า   ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการที่วางไว้และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้สถาบันฯ มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย  สอดคล้อง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของ สอศ. และท่ีเกี่ยวข้อง 

5.2 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  
ที่ทันสมัย  สอดคล้องนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของ สอศ. และท่ีเกี่ยวข้อง 
6.  เป้าหมาย 
 6.1  เชิงปริมาณ          

6.1.1 ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ จ านวน 13 คน 

แบบ.01 



6.1.2 ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัย 7 แห่ง  จ านวน 14 คน 
6.1.3 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 50 เล่ม    

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ และวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
6.2.2 สถาบันฯ และวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 เป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา สอดคล้องนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของ สอศ. และที่เกี่ยวข้อง 
7. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ขออนุมัตดิ าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 

3. ขั้นเตรียมการ 

     4. จัดประชุมเชิงเชิงปฏิบตัิการ 2 วัน 
     5. สรุป / ประเมินสรุปผลโครงการ   
     6. จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

เดือน กรกฎาคม 
– สิงหาคม 

2562 

 
ส านักพัฒนา

ยุทธศาสตร์ และ
ความร่วมมือ
อาชีวศึกษา 

8. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  51,400 บาท   (ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 
        หมวดเงิน        งบด าเนินการ   งบอุดหนุน      เงินรายได้     อ่ืนๆ.....  
9. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
 ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ 
และวิทยาลัย  จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 50 
เล่ม     

- ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ และ
วิทยาลัยจ านวน  27 คนมีความรู้ความเข้าใจการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

- สถาบันฯ และวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของ สอศ. และท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวน 50 เล่ม 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ  (ดัชนีตัวชี้วัด 5  ระดับ) 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ 
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  หมายเหตุ อนุมัติเฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ                                                 
 
 

 
 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ผู้รับผิดชอบ ส านักพัฒนายุทธศาสตร์ สถาบันฯ  
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ       โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )   โครงการฝ่าย   
                         โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
วงเงินงบประมาณ : 51,400 บาท ( ห้าหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรม /รายละเอียด   ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1) ค่าแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 คน)                                                 7,200      บาท กิจกรรม/

โครงการนี้ ใช้
เวลาด าเนินการ 

2 วัน จัดใน
สถานที่เอกชน 

2) ค่าท่ีพักวิทยากร/ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(1,000 บาท X 11 ห้อง X 1 คืน)          11,000    บาท 

3) ค่าอาหารกลางวัน ( 200 บาท X 4 มื้อ X 14 คน)                                               11,200    บาท 
4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 50 บาท X 4 มื้อ X 14 คน)                                      2,800     บาท 
5) ค่าท างานนอกเวลาราชการ ( 300 บาท X 2วัน X 3 คน) 

( 420 บาท X 2วัน X 10 คน)                                
1,800     บาท 
8,400     บาท      

6) ค่าวัสดุในการประชุม  6,000    บาท 
7) ค่าถ่ายเอกสารในการ
ประชุม 

 1,000    บาท 

8) ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  2,000    บาท 
                                     

                      รวมทั้งสิ้น (ห้าหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)                                   
 

51,400 บาท 




