แผนปฏิบตั ิการประจาปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คำนำ
แผนปฏิ บั ติร าชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบั น การอาชีว ศึ กษา
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 4 จั ด ท าขึ้ น ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 พ.ศ. 2562 - 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ที่ ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นการผลิต นักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ (ปวช.) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.) และระดับปริ ญ ญาตรีส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒ นาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
นโยบาย คสช. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศไทย
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ สอศ.
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 น าเสนอและแสดง วิสั ย ทั ศ น์
พัน ธกิจ เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
และสถาบั นการอาชีวศึกษาภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ 4 รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของสถาบันฯ
ผู้ จั ด ท าหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
จะเป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นและผลั ก ดั น ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตง้ั ไว้

สานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ตุลาคม 2561

สำรบัญ
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
นโยบายความั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564)
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ส่วนที่ 1 บทนำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
วิสัยทัศน์
พพพพพพพพพพสานักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพพเป็นผู้นาในการจัดการ.ึกษาสายอาชี.พพพพ
เ.ื่อเป็น.ลับขับเคลื่อนเ.รษฐกิจและสับคาพเ.ิ่าขีดควาาสาาารถในการแข่บขันขอบประเท.และภาคเอกชน
พันธกิจ
1. จัดและส่บเสริาและ.ัฒนาการอาชีว.ึกษาและการฝึ กอบราวิชาชี.ให้าีคุ ภา.และได้
าาตรฐาน
2. ยกระดับคุ ภา.และาาตรฐานกาลับคนสายอาชี.เข้าสู่สากล
3. ขยายโอกาสทาบการ.ึกษาสายอาชี.อย่าบทั่วถึบพต่อเนื่อบพเสาอภาคพและเป็นธรรา
4. เป็น แกนกลาบในการจัดการอาชีว.ึกษาและฝึกอบราวิชาชี.พระดับฝงาือพเทคนิคและ
เทคโนโลยีขอบประเท.
5. สร้าบเครือข่ายควาาร่วาาือให้ทุกภาคส่วนาีส่วนร่วาในการ.ัฒนาการจัดการอาชีว.ึกษา
และการฝึกอบราวิชาชี.
6. วิจั ย พสร้าบนวัต กรราพจัด การอบค์ ควาารู้เ.ื่ อการ.ั ฒ นาอาชี. พและคุ ภา.ชีวิตขอบ
ประชาชน
7. ส่บเสริา/.ัฒนาพครูและบุคลากรอาชีว.ึกษาเ.ื่อควาาเป็นเลิ.พาั่นคบและก้าวหน้าในวิชาชี.

อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
สานักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาาีภารกิจหลักและภารกิจที่เกี่ยวข้อบกับการจัดการ
และส่บเสริาการ.ึกษาพตาาที่กฎหาายกาหนดพและาีอานาจหน้าที่พดับนี้
1ศพทาหน้าที่รับผิดชอบบานเลขานุการขอบค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพ(.ศรศบศพการ.ึกษา
แห่บชาติพ.ศ.ศพ2542 าาตราพ35 และพพ.ศรศบศพระเบียบบริหารราชการกระทรวบ.ึกษาธิการพ.ศ.ศ2546 าาตราพ17)
5ศพาี ภ ารกิจ เกี่ ย วกั บ การจั ด และส่ บเสริา การอาชี ว .ึ ก ษาและการฝึ กอบราวิช าชี . พโดย
คานึบถึบคุ ภา.และควาาเป็นเลิ.ทาบวิชาชี.พโดยให้าีอานาจหน้าที่ดับต่อไปนี้ (กฎกระทรวบแบ่บ
ส่วนราชการสานักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพพ.ศ.ศพ2546 ข้อพ1)
2.1 จัดทาข้อเสนอแนวนโยบายแผน.ัฒนาพาาตรฐานและหลักสูตรการอาชีว.ึกษาทุกระดับ
2.2 ดาเนินการและประสานบานเกี่ยวกับาาตรฐานการอาชีว.ึกษาและวิชาชี.
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ5625
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2.3 กาหนดหลักเก ฑ์พและวิธีการจัดบบประาา และสนับสนุนทรั.ยากร
2.4 .ัฒนาครูและบุคลากรการอาชีว.ึกษา
2.5 ส่บเสริาประสานบานการจัดการอาชีว.ึกษาขอบรัฐและเอกชนรวาทั้บกาหนดหลักเก ฑ์
และรูปแบบควาาร่วาาือกับหน่วยบานอื่นและสถานประกอบการ
2.6 ติดตาาพประเาินผลพและรายบานผลการจัดการอาชีว.ึกษาทั้บภาครัฐและเอกชน
2.7 จัดระบบพส่บเสริาพและประสานบานเครือข่ายข้อาูลสารสนเท.พและการนาเทคโนโลยี
สารสนเท.และการสื่อสาราาใช้ในการอาชีว.ึกษาและฝึกอบราวิชาชี.
2.8 ดาเนินบานเกี่ยวกับบานเลขานุการขอบค ะกรราการการอาชีว.ึกษาและดาเนินการ
ตาาที่ค ะกรราการการอาชีว.ึกษาาอบหาาย
2.9 ปฏิบัติบานอื่นใดตาาที่กฎหาายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่และควาารับผิดชอบขอบ
สานักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาหรือตาาที่รัฐานตรีหรือค ะรัฐานตรีาอบหาาย

ยุทธศำสตร์ นโยบำยกำรบริหำรจัดกำร มำตรกำร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ยุทธศำสตร์
พพพ1ศพยกระดับคุ ภา.ผู้เรียนเข้าสู่าาตรฐานสากล
พพพ5ศพเ.ิ่าปริาา ผู้เรียนสายอาชี.ให้เ.ียบ.อต่อควาาต้อบการขอบประเท.
พพพ3ศพส่บเสริาการาีส่วนร่วาจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีว.ึกษา
พพพ4ศพเ.ิ่าประสิทธิภา.บริหารจัดการให้าีาาตรฐานและคุ ภา.โดยใช้หลักธรราาภิบาลพ
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
มิติที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนทำ 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.ิ่าขึ้น
1.7 ลดการออกกลาบคัน
1.8 ขยายโอกาสในการ.ึกษาด้านอาชีว.ึกษาถึบระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
1.9 สอนวิชาชี.พเ.ื่อคน.ิการในสถาน.ึกษา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ5625
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1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ.ึ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
- โรบเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยา.าสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น)
- วิทยาลัยเทคนิคาาบตา.ุดพ(Constructionism) - วิทยาลัยการท่อบเที่ยวถลาบ
2.13 จัดการเรียนการสอนพEnglish ProgramและพMini English Program ด้านอาชีว.ึกษา
2.14 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเท.าาใช้เ.ื่อการเรียนการสอน
 ด้ำนคุณภำพครู
2.15 กาพหพนพดพาพาพตพรพฐพาพนพสพาพรพรพถพนพะพคพรูอาชีว.ึกษา
2.16 .ัฒนาครูพโดยใช้เครือข่าย/สาาคาวิชาชี.
2.17 .ัฒนาระบบนิเท.ภายใน
2.18 เร่บยกระดับวิทยฐานะ
มิติที่ 3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “กำรบริหำรจัดกำรเป็นที่
ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภำพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
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3.1 .ัฒนาระบบฐานข้อาูลพสนับสนุนการวาบแผนและการ.ัฒนาคุ ภา.
3.2 นาระบบพICT าาใช้เ.ื่อการบริหารจัดการ
3.3 บริหารบานบุคคลพโดยใช้หลักธรราาภิบาล
- ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้าบสอนและใบประกอบวิชาชี.
-พสร้าบขวัญและกาลับใจพพและจิตสานึกในควาาเป็นเจ้าขอบอบค์กร
3.4 ป้อบกันและแก้ปัญหายาเส.ติดในสถาน.ึกษา
3.5 จัดสรรบบประาา พ/พทรั.ยากรอย่าบเหาาะสา
- ครุภั ฑ์าาตรฐานขั้น.ื้นฐาน
- สถาน.ึกษาขนาดเล็ก
3.6 กระจายอานาจการบริหารบบประาา
มิติที่ 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 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
1ศพโครบการเสริาสร้าบคุ ธรราพจริยธรราพและธรราาภิบาลในสถาน.ึกษา
5ศพโครบการเบินอุดหนุน.ัฒนาคุ ธรราจริยธรรานักเรียนนัก.ึกษาโรบเรียนเอกชน
3ศพโครบการ.ัฒนาการ.ึกษาในจับหวัดชายแดนภาคใต้ตาาภารกิจ.ื้นฐาน
4ศพโครบการ.ัฒนาการ.ึกษาในจับหวัดชายแดนภาคใต้
6ศพโครบการโรบเรียนคุ ธรรา
2ศพโครบการ.ัฒนากาลับคนรอบรับการ.ัฒนาเ.รษฐกิจใน.ื้นที่เขต.ัฒนาเ.รษฐกิจ.ิเ.ษ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิต และพัฒนำกำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ
1ศพโครบการปฏิ รู ป อาชี ว .ึ ก ษาเ.ื่ อ เ.ิ่ า ผลสั า ฤทธิ์ ผู้ เรี ย นด้ า นคุ ภา.าาตรฐานให้ าี
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
เอเชียตะวันออกเฉียบใต้
11ศพโครบการควาาร่ว าาือผลิ ตกาลั บคนด้านอาชีว.ึกษาตอบสนอบการผลิตและบริการพพพพพพ
ในพ10พกลุ่าอุตสาหกรรา
15ศพโครบการขยายและยกระดับการจัดการอาชีว.ึกษาระบบทวิภาคี
13ศพโครบการผลบานวิจัยเ.ื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
14ศพโครบการผลบานวิจัยเ.ื่อสร้าบอบค์ควาารู้
16ศพโครบการทักษะการใช้ภาษาอับกฤษเ.ื่อการสื่อสาร
12ศพโครบการเบินอุดหนุนการ.ึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
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17ศพโครบการควาาร่วาาือกับต่าบประเท.เ.ื่อ.ัฒนาอาชีว.ึกษาไทยประเท.ไทย
18ศพโครบการ.ั ฒ นาาาตรฐานก าลั บ คนอาชี ว .ึ ก ษาด้ า นเทคโนโลยี น วั ต กรราพพพพพพ
(Innovative Technology)พให้.ร้อาก้าวสู่พThailand 4.0
19ศพโครบการ.ัฒ นาอุตสาหกรราเทคโนโลยีขั้นสู บและอุตสาหกรราแห่ บอนาคตใน.ื้นที่
ระเบียบเ.รษฐกิจภาคตะวันออก
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะ 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
7ศพโครบการเบิ น อุ ด หนุ น กิ จ กรราอบค์ ก ารวิ ช าชี . .า ิ ช ยกรราพควาาคิ ด สร้ า บสรรค์พ
อานวยการพและอาชี.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.ระราชทานวิทยาลัยกาปบเฌอเตียลพราชอา าจักรกัา.ูชา
9.พโครบการอาชีวะพ(.ระดาบส)
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10. โครบการฝึกอบราและ.ัฒนาเกษตรกรให้เป็นพSmart Farmer
11ศพโครบการเบินอุดหนุนการฝึกอบราเกษตรระยะสั้น
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. โครบการ.ัฒนาการ.ึกษาวิชาชี.ตาาแนว.ระราชดาริ
5.พโครบการจัดอาชีว.ึกษาเ.ื่อคน.ิการ
3.พโครบการร รบค์ป้อบกันและแก้ไขปัญหายาเส.ติด
4.พโครบการเบินอุดหนุนสิ่บอานวยควาาสะดวกและสื่อบริการขอบนักเรียน.ิการ
6ศพโครบการธนาคารขยะในสถาน.ึกษา
2ศพโครบการปลูกจิตสานึกรักษาทรั.ยากรป่าไา้
7ศพโครบการ.ัฒนาอุตสาหกรราเ.าะเลี้ยบกุ้บและสัตว์น้าชายฝั่บที่เป็นกับสิ่บแวดล้อา
8.พโครบการอาชีวะ.ัฒนาค่านิยาไทยพ:พเกษตรกรทฤษฎีใหา่และวัฒนธรราท้อบถิ่น
9.พโครบการป้อบกันและแก้ไขการตั้บครรภ์ในเยาวชนคน.ันธุ์พ R
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
1.พโครบการผลิตพ.ัฒนาพเสริาสร้าบคุ ภา.ชีวิตครูพค าจารย์พและบุคลากรทาบการ.ึกษา
2.พโครบการจ้าบครูวิชาชี.ผู้ทรบคุ ค่า
3ศพโครบการเบินอุดหนุนเบินเ.ิ่าค่าครอบชี.ชั่วคราวครูโรบเรียนเอกชน
4ศพโครบการเบินอุดหนุนค่าตอบแทนครูที่สอนนักเรียน.ิการในโรบเรียนเอกชน
5.พโครบการเบินอุดหนุนตรวจติดตาาประเาินผลการจัดการ.ึกษาโรบเรียนเอกชน
6.พโครบการเร่บประสิทธิภา.การสอนครูอาชีว.ึกษา
7.พโครบการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเ.ื่อคืนครูให้นักเรียน
8ศพโครบการผลิตสื่ออบค์ควาารู้วิชาชี.บริการประชาชนเผยแ.ร่ทาบสถานีวิทยุพR-Radio Network
9ศพโครบการเ.ิ่าประสิทธิภา.การเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีว.ึกษา
10ศพเบินอุดหนุนโครบการทาบไกลผ่านดาวเทียา
11ศพโครบการเบินอุดหนุนค่าบารุบสาาชิกวิทยาลัยนักบริหารการ.ึกษาช่าบเทคนิคแผนโคลัาโบ
15ศพโครบการลดปัญหาการออกกลาบคันขอบผู้เรียนอาชีว.ึกษา
13ศพโครบการ.ัฒนาเทคโนโลยีสารสนเท.เ.ื่อการจัดการเรียนการสอนบริหารจัดการ
14ศพโครบการ.ัฒนาสื่อดิจิทัลด้านอาชี.และวิชาชี.เ.ื่อขับเคลื่อนเ.รษฐกิจและสับคาดิจิทัล
16ศพโครบการสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลชุาชน
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นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
นโยบายรัฐ านตรี ว่าการกระทรวบ.ึก ษาธิก ารพ(นายธีระเกี ย รติพพเจริญ เ.รษฐ.ิ ล ป์ )พพพพพพพ
าีสาระสาคัญพดับนี้พ
1. น้อมนำแนวพระรำชดำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ขอบ.ระบาทสาเด็จ.ระปราินทราหาภูาิ.ลอดุลยเดชพและสาเด็จ.ระเจ้าอยู่หัวาหาวชิราลบกร พ
บดินทรพพเท.ยวราบกูรพาาขับเคลื่อนบานด้านการ.ึกษาให้เกิดเป็นรูปธรราพเ.ราะ.ระราชป ิธาน
ขอบ.ระอบค์ท่านพถือเป็น.รอันสูบสุดพและาอบเป็นนโยบายพเ.ื่อเป็นแนวทาบในการปฏิบัติงานแก่
หน่วยบานในสับกัด
2. กำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
กระทรวบ.ึกษาธิการจะดาเนินการตาาแผนยุทธ.าสตร์ชาติพระยะพ20พปงพ(.ศ.ศพ2560 2579) ภายใต้วิสัยทั.น์พ“ประเท.าีควาาาั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพเป็นประเท..ัฒนาแล้วพด้วยการ.ัฒนา
ตาาปรัชญาพพพขอบเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ” ซึ่บได้กาหนดไว้ในรัฐธรรานูญฯพโดยยึดยุทธ.าสตร์ชาติเป็น
จุดเน้นด้านการ.ึกษาพที่จะดาเนินการพพ6พด้านพคือพ
1) ควาาาั่นคบพ
2) การสร้าบควาาสาาารถในการแข่บขันพ
3) การ.ัฒนาและเสริาสร้าบ.ักยภา.คนพ
4) การสร้าบโอกาสควาาเสาอภาคและควาาเท่าเทียากันทาบสับคาพ
5) การสร้าบการเติบโตบนคุ ภา.ชีวิตที่เป็นาิตรต่อสิ่บแวดล้อา
6) การปรับสาดุลและ.ัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นสำคัญ นโยบำย แนวทำงหลักกำรดำเนินงำนและโครงกำรสำคัญของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
นายธีระเกียรติพเจริญ เ.รษฐ.ิล ป์ รัฐานตรีว่าการกระทรวบ.ึกษาธิการ ได้าอบ
จุดเน้นเชิบนโยบายพแนวทาบการดาเนินบานพและโครบการสาคัญขอบกระทรวบ.ึกษาธิการโดยยึด
กรอบยุทธ.าสตร์ชาติพ2พด้านเป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรราพดับนี้
1. ด้ำนควำมมั่นคง แนวทำงหลัก
1.1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน
1ศ1ศ1พการเสริาสร้าบควาาาั่นคบขอบสถาบันหลัก น้อานา.ระราชป ิธาน
และ.ระราชกระแสด้านการ.ึกษาพ.ัฒนาหลักสูตรพการเรียนการสอนวิชาที่าีเนื้อหาเกี่ยว
ประวัติ.าสตร์และสถาบัน.ระาหากษัตริย์
1ศ1ศ5พ.ัฒนากระบวนการเรียนการสอนพเ.ื่อควาาปรอบดอบและสาานฉันท์พ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ5625
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1.2 กำรบริหำรจัดกำร
1.2.1 การ.ึกษาจับหวัดชายแดนภาคใต้และ.ื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1ศ5ศ5พป้อบกันและแก้ไขปัญหายาเส.ติดในสถาน.ึกษา
2. ด้ำนกำรผลิต พัฒนำกำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน แนวทำง
ทำงหลักพ:พผลิต พัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ
2.1 กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สื่อ และครูด้ำนภำษำ
5ศ1ศ1พยกระดับวิชาภาษาอับกฤษรอบรับพThailand 4.0 ในสถาน.ึกษา
สับกัดสานักบานค ะกรราการการ.ึกษาขั้น.ื้นฐานอย่าบต่อเนื่อบพและสับกัดสานักบานค ะกรราการ
การอาชีว.ึกษาพโดยจัดทาพEcho English Vocational ซึ่บเป็น Application ภาษาอับกฤษพสาหรับ
นั ก เรี ย นอาชี ว .ึก ษา และการอบราโดยพBoot Camp ตลอดจน.ั ฒ นาทั กษะภาษาอั บกฤษขอบ
ประชาชนในรูปแบบต่าบๆพอาทิพหลักสูตรภาษาอับกฤษระยะสั้นพApplication และสื่อต่าบๆพที่หลากหลายพ
2.1.2พ.ัฒนาวิชาภาษาจีนพโดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอับกฤษ โดยปงพ
5620พจะดาเนินการเป็นกลุ่าเล็กโดยการสนับสนุนขอบสถานทูตสาธาร รัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขั บ เคลื่ อ นการจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ า .ึ ก ษาพ(STEM Education)พ
เ.ื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยา.าสตร์ขอบประเท.
5ศ1ศ4พ.ั ฒนาโรบเรียนวิทยา.าสตร์พห้ อบเรียนหลั กสู ตร.ิเ.ษเ.ื่อเสริาสร้าบ
.ักยภา.การแข่บขัน
2.2 ผลิตกำลั งคนรองรับ New S-Curve โดยสาน.ลั บประชารัฐด้ านการ.ึกษา
และจั ดการ.ึกษาทวิภาคีอีกรู ปแบบหนึ่ บพโดยใช้ สถานการ ์ จริบจากสถานประกอบการและชุาชนพ
“ปรับโรบบานพเป็นโรบเรียน”พโดยาุ่บเน้นให้นักเรียนพนัก.ึกษาได้ฝึกทักษะฝงาือควบคู่กับการฝึกทักษะ
การทาบานร่วากับผู้อื่นพเ.ื่อให้าีสารรถนะที่เป็นไปตาาควาาต้อบการขอบสถานประกอบการพ
2.3 ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน เร่งรัดกำรพัฒนำอำจำรย์ พเ.ื่อผลิต
นวัตกรราและเทคโนโลยีรอบรับอุตสาหกรราเป้าหาายพ10พอุตสาหกรราใหา่
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน แนวทำงหลัก
3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
3ศ1ศ1พการจัดการ.ึกษาเด็กปฐาวัย
1)พกระทรวบ.ึ ก ษาธิ ก ารพรั บ ผิ ด ชอบดู เด็ ก ระดั บ ชั้ น อนุ บ าลพ1พพพพพพพพพพพ
ถึบระดับชั้นอนุ บาลพ3พพ(เด็กอายุ พ3พ-พ6พปง)พพและจัดทาาาตรฐานผู้เรียนพครูพสถาน.ึกษาและผู้บริหารเ.ื่ อ
ประกันคุ ภา.ให้แก่เด็กปฐาวัยทุกสับกัด
2)พหน่วยบานอื่นอาทิ กระทรวบาหาดไทยรับผิดชอบดูเด็กขอบ.ูนย์
.ัฒนาเด็กเล็กพ
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3ศ1ศ5พการส่บเสริาพปลูกฝับคุ ธรราพจริยธรรา
1)พเรื่อบคุ ธรราพจริยธรราเน้นการ.ัฒนาคุ ลักษ ะที่.ึบประสบค์
ในเด็กพเยาวชนพและต่อยอดการสร้าบควาาดีพซึ่บโาเดลการสร้าบควาาดีาีห ลายทาบทั้บ กระบวนการ
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 ไ ขปั ญ หาอ่ า นไา่ อ อกเขี ย นไา่ ไ ด้ พ เน้ น กิ จ กรราการอ่ า น
โดยเฉ.าะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟับและการปรับปรุบห้อบสาุด
4) เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอนพการคิ ด วิ เคราะห์ ต าารู ป แบบพ
Active Learning ในห้ อบเรี ยนปกติและกิจกรราเสริาพโดยกิจกรราลดเวลาเรียนพเ.ิ่ าเวลารู้พเป็ น
กิจกรรา/พวิธีการย่อย รวาทั้บการรอบรับผลการทดสอบพPISA และพSTEM Education
3.1.4 การวัดและประเาินผลพ
1)พการวาบแผนการประเาิ นผลนั กเรี ยนนานาชาติ พ(PISA)พเ.ื่ อให้ ผล
คะแนนสูบขึ้น
2)พการประเาิ น ผลพO - Net ในวิ ช าสั บ คา.ึ ก ษาให้ ส านั ก บาน
ค ะกรราการการ.ึกษาขั้น.ื้นฐานพเป็นผู้ประเาินพสาหรับวิชาค ิต.าสตร์พและวิทยา.าสตร์พให้
สถาบันส่บเสริาการสอนวิทยา.าสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3)พการออกข้อสอบวิชาค ิต.าสตร์พและวิทยา.าสตร์พดาเนินการใน
รูปค ะทาบานออกข้อสอบ
3.2 กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3ศ5ศ1พการสรรหาครูพ
1)พโครบการผลิตครูเ.ื่อ.ัฒนาท้อบถิ่นพาอบให้สานักบานค ะกรราการ
การ.ึกษาขั้น.ื้นฐานและสานักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพเป็นหน่วยบานหลักดาเนินการสรร
หาครู (การผลิตพรูปแบบการสรรหาพการบรรจุแต่บตั้บพการติดตาา.ร้อาการ.ัฒนา)
5)พเปิดโอกาสให้คนเก่บาาเป็นครู
3ศ5ศ5พปรับเก ฑ์การประเาินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อาโยบกับการ
เรียนการสอนเ.ื่อให้ครูอยู่ในห้อบเรียน
3.2.3 การ.ัฒนาครูพการอบราครู
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ5625
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1)พหลักสูตรในการอบราครูให้าีควาาเชื่อาโยบกับการได้รับวิทยฐานะพพและ
การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชี.ครู โดยต้อบเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุาัติ/เห็นชอบ รวาทั้บการ
.ัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online
2)พหน่วยดาเนินการพให้ หน่วยบานกลาบในการ.ัฒนาครูพค าจารย์และ
บุคลากรทาบการ.ึกษาพได้แก่พสถาบันอุดา.ึกษาพาหาวิทยาลัยพและสถาบัน.ัฒนาครูพค าจารย์และ
บุคลากรทาบการ.ึกษา
4. ด้ ำนกำรสร้ ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และกำรลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
4.1 สร้ำ งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำโดยยกระดั บ คุณ ภำพ
สถำนศึ ก ษำพที่ ต้ อ บการควาาช่ ว ยเหลื อ และ.ั ฒ นาเป็ น .ิ เ.ษอย่ า บเร่ บ ด่ ว นพ(ICU) รวาทั้ บการ
ดาเนิ นการตาาแนวทาบพNo Child Left Behind คือพจัดทาข้อาูลเ.ื่อส่บต่อผู้เรียนพการป้อบกันพการ
ติดตาาเด็กออกกลาบคันโดยชุาชนพผู้ ปกครอบร่วารับผิดชอบพและคัดกรอบเด็กที่าีควาาจาเป็นและ
ต้อบการเป็น.ิเ.ษพ
4.2 เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล พโดยบูร าการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเ.ื่อการ.ึกษาให้สาาารถใช้ประโยชน์ร่วากันพทั้บด้านโครบสร้าบ.ื้นฐานและระบบเครือข่ายพ
ด้านระบบข้อาูล สารสนเท.เ.ื่ อการ.ึกษาพด้านสื่อและอบค์ควาารู้พรวาถึบการ.ัฒนาบุคลากรให้ ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าบสร้าบสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลบพ
4.3 จั ด ระบบกำรคั ดเลือกเข้ำ เรียนมหำวิท ยำลัย (Admission) เ.ื่ อสร้าบ
ควาาเท่าเทียาในการใช้สิทธิ์เข้า.ึกษาต่อระดับอุดา.ึกษาผ่านระบบพClearing-House
5. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทำง
หลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน
1ศพโครบการธนาคารขยะ โดยโรบเรียนและชุาชนร่วาคัดแยกขยะพนากลับาาใช้
ประโยชน์
2. การสร้าบจิตสานึกการ.ัฒนาอย่าบยั่บยืน เช่นพโรบเรียนตาา.ระราชดาริพ:พต้นแบบ
การจัดการสิ่บแวดล้ อา
3. หลักปรัชญาขอบเ.รษฐกิจ.อเ.ียบโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6. ด้ำนกำรพัฒ นำระบบและกำรบริหำรจัดกำร แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
6.1 เรื่องกฎหมำย เตรียาควาา.ร้อาเกี่ยวกับกฎหาายการ.ึกษาพเ.ื่ อรอบรับ
ร่าบรัฐธรรานูญพ.ศ.ศพศศศศพจานวนพ15พฉบับพดับนี้
2ศ1ศ1พกฎหาายหลัก
1)พ.ศรศบศพการ.ึกษาแห่บชาติพ.ศ.ศพศศศศ
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5)พ.ศรศบศพกอบทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรั.ย์พ.ศ.ศพ
3)พ.ศรศบศปฏิรูปการ.ึกษา:จัดตั้บค ะกรราการให้แล้วเสร็จภายในพ20พวัน
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.ศรศบศพเบินเดือนพวิทยฐานะและเบินประจาตาแหน่บข้าราชการครู
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 กำรจัดตังกระทรวงอุดมศึกษำที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4 กำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับพืนที่
6.5 บริหำรจัดกำรโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนำดเล็ก

กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
กรอบยุทธ.าสตร์ชาติพระยะพ50พปงพ(.ศ.ศพ5620-5679)พเ.ื่อใช้เป็นกรอบแนวทาบการ
.ัฒนาประเท.ในระยะพ50พปงพโดยกาหนดวิสัยทั.น์พเป้าหาายและยุทธ.าสตร์พดับนี้พ
วิสัยทัศน์
“ประเท.ไทยาีควาาาั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพเป็นประเท..ัฒ นาแล้วด้วยการ.ัฒ นา
ตาาหลักปรัชญาขอบเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ”พและเป็นคติ.จน์ประจาชาติว่าพ“าั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืน”
เป้ำหมำย
1. ควำมมั่นคง
พพพพ 1ศ1พการาีควาาาั่นคบปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลบทั้บภายในประเท.และ
ภายนอกพประเท.ในทุกระดับพทั้บระดับประเท.พสับคาพชุาชนพครัวเรือนพและปัจเจกบุคคลพและาี
ควาาาั่นคบในทุกาิติพทั้บาิติเ.รษฐกิจพสับคาพสิ่บแวดล้อาพและการเาือบพพ
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พพพพ 1ศ5พประเท.าีควาาาั่นคบในเอกราชและอธิปไตยพาีสถาบันชาติพ.าสนาและ
.ระาหากษัตริย์ที่เข้าแข็บเป็น.ูนย์กลาบและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจขอบประชาชนพระบบการเาือบาีควาา
าั่นคบพพพพพเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเท.ที่ต่อเนื่อบและโปร่บใสตาาหลักธรราาภิบาล
พพพพ 1ศ3พสั บคาาี ควาาปรอบดอบและควาาสาาั คคีพสาาารถผนึ กกาลั บเ.ื่ อ.ัฒนา
ประเท.ชุาชนพาีควาาเข้าแข็บพครอบครัวาีควาาอบอุ่นพ
พพ
พพพพ 1ศ4พประชาชนาีควาาาั่นคบในชีวิตพาีบานและรายได้ที่าั่นคบ.อเ.ียบกั บการ
ดารบชีวิตาีที่อยู่อา.ัยพและควาาปลอดภัยในชีวิตทรั.ย์สิน
พพ
พพพพ 1ศ6พฐานทรั.ยากรและสิ่บแวดล้อาพาีควาาาั่นคบขอบอาหารพ.ลับบานพและน้า
2. ควำมมั่งคั่งพพ
พพพพ 5ศ1พประเท.ไทยาีการขยายตัวขอบเ.รษฐกิจอย่าบต่อเนื่อบพยกระดับเป็นประเท.
ในกลุ่ารายได้สูบพควาาเหลื่อาล้าขอบการ.ัฒนาลดลบพประชากรได้รับผลประโยชน์จากการ.ัฒนา
อย่าบเท่าเทียากันาากขึ้นพพ
5ศ5พเ.รษฐกิ จ าี ค วาาสาาารถในการแข่ บขั น สู บพสาาารถสร้าบรายได้ ทั้ บ
ภายในและภายนอกประเท.พสร้าบฐานเ.รษฐกิจและสับคาแห่บอนาคตพและเป็นจุดสาคัญขอบการ
เชื่อาโยบในภูาิภาคพพพทั้บการคานาคาขนส่บพการผลิตพการค้าการลบทุนและการทาธุรกิจพาีบทบาทสาคัญ
ในระดับภูาิภาคพพและระดับโลกพเกิดสายสัา.ันธ์ทาบเ.รษฐกิจและการค้าอย่าบาี.ลับพพ
พพพพ
5ศ3พควาาสาบูร ์ในทุนที่จะสาาารถสร้าบการ.ัฒนาคนอย่าบต่อเนื่อบพได้แก่พ
ทุนานุ ษย์ พทุ น ทาบปั ญ ญาพทุ น ทาบการเบิน พทุน ที่ เป็ น เครื่อบาือ เครื่อบจั กรพทุ น ทาบสั บคาพและทุ น
ทรั.ยากรธรราชาติและสิ่บแวดล้อา
3. ควำมยั่งยืน
3ศ1พการ.ั ฒ นาที่ส าาารถสร้าบควาาเจริญ พรายได้ พและคุ ภา.ชี วิตขอบ
ประชาชนพพให้เ.ิ่าขึ้นอย่าบต่อเนื่อบพซึ่บเป็นการเจริญเติบโตขอบเ.รษฐกิจที่ไา่ใช้ทรั.ยากรธรราชาติ
เกิน.อดีพไา่สร้าบาลภาวะต่อสิ่บแวดล้อาจนเกินควาาสาาารถในการรอบรับและเยียวยาขอบระบบนิเว.น์พพ
3ศ5พการผลิ ตและการบริโภคเป็ น าิต รกับ สิ่ บแวดล้ อ าพและสอดคล้ อบกั บ
กฎระเบียบพพขอบประชาคาโลกพซึ่บเป็นที่ยอารับร่วากันพควาาอุดาสาบูร ์ขอบทรั.ยากรธรราชาติ
และสิ่ บแวดล้ อาาี คุ ภา.ดี ขึ้ น พคนาี ค วาารั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั บ คาพาี ค วาาเอื้ อ อาทรพเสี ย สละเ.ื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวาพพ
3ศ3พประชาชนทุกภาคส่วนในสับคายึดถือและปฏิบัติตาาปรัชญาขอบเ.รษฐกิจ.อเ.ียบพพ
วัตถุประสงค์พ
1ศพเ.ื่อสร้าบควาาปรอบดอบสาานฉันท์พ พพพ
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
ซึ่บเกี่ยวข้อบกับภารกิจขอบสานักบานปลัดกระทรวบ.ึกษาธิการพ2พยุทธ.าสตร์พดับนี้พ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมมั่นคง
ยุ ท ธ.าสตร์ ที่ พ 1ศ1พเสริ า สร้ า บควาาาั่ น คบขอบสถาบั น หลั ก และการปกครอบระบอบ
ประชาธิปไตยอันาี.ระาหากษัตริย์ทรบเป็นประาุข
ยุทธ.าสตร์ที่พ1ศ3พการรักษาควาาาั่นคบภายในพและควาาสบบเรียบร้อยภายในพตลอดจนการ
บริหารจัดการควาาาั่นคบชายแดนและชายฝั่บทะเล
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธ.าสตร์ที่พ5ศ5 การ.ัฒนาภาคการผลิตและบริการพบนฐานขอบการ.ัฒนานวัตกรราและาี
ควาาเป็นาิตรต่อสิ่บแวดล้อาพโดยาีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้าแข็บเ.ื่อสร้าบาู ลค่าเ.ิ่าและขยาย
กิจกรราการผลิตภาคเกษตรพภาคอุตสาหกรราพบริการและการท่อบเที่ยวพ
ยุทธ.าสตร์ที่พ5ศ3พการ.ั ฒนาผู้ ประกอบการและเ.รษฐกิจชุาชนพ.ัฒนาทักษะผู้ ประกอบการพ
ยกระดั บ ผลิ ต ภา.แรบบานและ.ั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลาบและขนาดย่ อ าพ(SMEs) และ.ั ฒ นา
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 ธรราพจริยธรราพค่านิยาที่.ึบประสบค์
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
ยุทธ.าสตร์ที่พ4ศ1พการสร้าบควาาาั่นคบและการลดควาาเหลื่อาล้าทาบด้านเ.รษฐกิจและสับคา
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธ.าสตร์ที่พ6ศ1พการจัดระบบอนุรักษ์พฟื้นฟูและป้อบกันการทาลายทรั.ยากรธรราชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ยุทธ.าสตร์ที่พ2ศ1พการปรับปรุบโครบสร้าบพบทบาทพภารกิจขอบหน่วยบานภาครัฐให้าีขนาดที่เหาาะสา
ยุทธ.าสตร์ที่พ2ศ4พการต่อต้านการทุจริตและประ.ฤติาิชอบ
ยุทธ.าสตร์ที่พ2ศ6พการปรับปรุบกฎหาายและระเบียบต่าบๆพให้ทันสาัยพเป็นธรราและเป็นสากล
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ส านั กบานค ะกรราการ.ั ฒ นาการเ.รษฐกิจ และสั บคาแห่ บชาติ ได้จัดท าแผน.ั ฒ นา
เ.รษฐกิจและสับคาแห่บชาติพฉบับที่พ15พ(.ศ.ศพ5620-5624)พสาหรับใช้เป็นแผน.ัฒนาประเท.ไทย
ในระยะพ6พปง พซึ่บเป็น การแปลบยุ ทธ.าสตร์ชาติพระยะพ50พปงพสู่การปฏิบัติ อย่าบเป็นรูปธรราพเ.ื่อ
เตรียาควาา.ร้อาและวาบรากฐานในการยกระดับประเท.ไทยให้เป็นประเท.ที่.ัฒนาแล้วพาีควาา
าั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืนพด้วยการ.ัฒนาตาาปรัชญาขอบเ.รษฐกิจ.อเ.ียบพซึ่บการ.ัฒนาประเท.ในระยะ
ขอบแผน.ัฒนาเ.รษฐกิจและสับคาแห่บชาติพ ฉบับที่พ15พ(.ศ.ศพ5620-5624)พพาีหลักการที่สาคัญพคือพ
1)พยึดพ“หลักปรัชญาขอบเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ”เ.ื่อให้เกิดบูร าการการ.ัฒนาในทุก
าิติอย่าบสาเหตุสาผลพาีควาา.อประาา พและาีระบบภูาิคุ้ากันและการบริหารจัดการควาาเสี่ยบที่
ดีพซึ่บเป็นเบื่อนไขที่จาเป็นสาหรับการ.ัฒนาที่ยั่บยืนซึ่บาุ่บเน้นการ.ัฒนาคนพาีควาาเป็นคนที่สาบูร ์พ
สับคาไทยพพพพพพเป็ น สั บคาคุ ภา.พาีที่ยืนและเปิดโอกาสให้ กับทุกคนในสับคาได้ดาเนินชีวิตที่ดีาี
ควาาสุขพและอยู่ร่วากันพอย่าบสาานฉันท์พ
5)พยึดพ“คนเป็น.ูนย์กลาบการ.ัฒนา”าุ่บสร้าบคุ ภา.ชีวิตพและสุขภาวะที่ดีพสาหรับ
คนไทยพ.ัฒนาคนให้าีควาาเป็นคนที่สาบูร ์พาีวินัยพใฝ่รู้พาีควาารู้พาีทักษะพาีควาาคิดสร้าบสรรค์ พาี
ทั.นคติที่ดี รับผิดชอบต่อสับคาพาีจริยธรราและคุ ธรราพ.ัฒนาคนทุกช่วบวัยและเตรียาควาา.ร้อา
เข้าสู่สับคาผู้สูบอายุอย่าบาีคุ ภา.พรวาถึบการสร้าบคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่บแวดล้อาอย่าบ
เกื้อกูลพอนุรักษ์พฟื้นฟูพพใช้ประโยชน์ทรั.ยากรธรราชาติและสิ่บแวดล้อาอย่าบเหาาะสา
3)พยึ ด “วิสั ยทั.น์ ภายใต้ยุทธ.าสตร์ชาติ พระยะพ50พปง ”พาาเป็ นกรอบขอบวิ สั ยทั.น์
ประเท.ไทยในแผน.ัฒนาเ.รษฐกิจและสับคาแห่บชาติพฉบับที่พ15พวิสัยทั.น์ “ประเท.ไทยาีควาา
าั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืน พพพเป็นประเท..ัฒนาแล้วด้วยการ.ัฒนาตาาหลักปรัชญาขอบเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ”พ
หรือเป็นคติ.จน์ประจาชาติว่าพ“าั่นคบพาั่บคั่บพยั่บยืน”
4)พยึด “เป้าหาายอนาคตประเท.ไทยพปงพ5679”พที่เป็นเป้าหาายในยุทธ.าสตร์
ชาติพระยะพ50พปง าาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหาายที่จะบรรลุในพ6พปงแรกและเป้าหาายในระดับ
ย่อยลบาาพควบคู่กับกรอบเป้าหาายที่ยั่บยืนพ(SDGs)
5) ยึ ด “หลั กการเจริญเติบโตทาบเ.รษฐกิจที่ ลดควาาเหลื่ อาล้ าและขับเคลื่ อนการ
เจริญเติบโตพจากการเ.ิ่าผลิตภา.การผลิตบนฐานขอบการใช้ภูาิปัญญาและนวัตกรรา”
2)พยึ ดพ“หลั กการนาไปสู่ การปฏิบัติให้ เกิดผลสั าฤทธิ์อย่าบจริบจับในพ6พปงที่ ต่อยอดไปสู่
ผลสัาฤทธิ์พพพพที่เป็นเป้าหาายระยะยาว”
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วัตถุประสงค์
1ศพเ.ื่อวาบรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สาบูร ์ พาีคุ ธรราจริยธรราพาีระเบียบวินัย
ค่ านิ ยาที่ ดี พพพพาี จิ ต สาธาร ะพและาี ค วาาสุ ข พโดยาี สุ ข ภาวะและสุ ข ภา.ที่ ดี พครอบครัว อบอุ่ นพ
ตลอดจนเป็นคนเก่บที่าีทักษะควาารู้ควาาสาาารถและ.ัฒนาตนเอบได้ต่อเนื่อบตลอดชีวิต
5ศพเ.ื่อให้คนไทยาีควาาาั่นคบทาบเ.รษฐกิจและสับคาพได้รับควาาเป็นธรราในการ
เข้าถึบทรั.ยากรและบริการทาบสับคาที่าีคุ ภา.พผู้ด้อยโอกาสได้รับการ.ัฒนา.ักยภา.พรวาทั้บชุาชนาี
ควาาเข้าแข็บ.ึ่บ.าตนเอบได้
3ศพเ.ื่อให้เ.รษฐกิจเข้าแข็บพแข่บขันได้พาีเสถียรภา.พและาีควาายั่บยืนพสร้าบควาา
เข้าแข็บขอบฐานการผลิตและบริการเดิาและขยายฐานใหา่โดยการใช้นวัตกรราที่เข้าข้นาากขึ้นพ
สร้าบควาาเข้าแข็บขอบเ.รษฐกิจฐานรากพและสร้าบควาาาั่นคบทาบ.ลับบานพอาหารพและน้า
4ศพเ.ื่อ รักษาและฟื้ นฟู ท รั. ยากรธรราชาติและคุ ภา.สิ่ บแวดล้ อาให้ ส าาารถ
สนับสนุน การเติบโตที่เป็นาิตรกับสิ่บแวดล้อาและการาีคุ ภา.ชีวิตที่ดีขอบประชาชน
6ศพเ.ื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินาีประสิทธิภา.พโปร่บใสพทันสาัยพและาีการ
ทาบานเชิบบูร าการขอบภาคีการ.ัฒนา
2ศพเ.ื่อให้าีการกระจายควาาเจริญไปสู่ภูาิภาคโดยการ.ัฒ นาภาคและเาือบเ.ื่อ
รอบรับพพพการ.ัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิาและขยายฐานการผลิตและบริการใหา่
7ศพเ.ื่อผลักดันให้ประเท.ไทยาีควาาเชื่อาโยบพ(Connectivity) กับประเท.ต่าบๆพ
ทั้บในระดับอนุภูาิภาคพภูาิภาคพและนานาชาติได้อย่าบสาบูร ์และาีประสิทธิภา.พรวาทั้บให้ประเท.
ไทยาีบทบาทนาและสร้าบสรรค์ในด้านการค้าพการบริการพและการลบทุนภายใต้กรอบควาาร่วาาือ
ต่าบๆพทั้บในระดับพพพพพอนุภูาิภาคพภูาิภาคพและโลก
เป้ำหมำยรวม
เ.ื่ อ ให้ เป็ น ไปตาาวั ต ถุ ป ระสบค์ ดั บกล่ าวพได้ ก าหนดเป้ า หาายรวาการ.ั ฒ นาขอบ
แผน.ัฒนาฯพฉบับที่พ15 ประกอบด้วย
1ศพคนไทยาีคุ ลักษ ะเป็นคนไทยที่สาบูร ์พาีวินัยพาีทั.นคติและ.ฤติกรราตาาบรรทัด
ฐานที่ ดี พ ขอบสั บ คาพาี ค วาาเป็ น .ลเาื อ บตื่ น รู้ พาี ค วาาสาาารถในการปรั บ ตั ว ได้ อ ย่ า บรู้ เท่ า ทั น
สถานการ ์าีควาารับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวาพาีสุขภา.กายและใจที่ดีพาีควาาเจริญ
บอกบาาทาบจิตวิญญา าีวิถีชีวิตที่.อเ.ียบพและาีควาาเป็นไทย
5ศพควาาเหลื่อาล้าทาบด้านรายได้และควาายากจนลดลบพเ.รษฐกิจฐานรากาีควาา
เข้าแข็บประชาชนทุกคนาีโอกาสในการเข้าถึบทรั.ยากรพการประกอบอาชี.พและบริการทาบสับคาที่
าีคุ ภา.อย่าบทั่วถึบและเป็นธรราพ
3ศพระบบเ.รษฐกิ จ าี ค วาาเข้ า แข็ บ และแข่ บ ขั น ได้ พโครบสร้ า บเ.รษฐกิ จ ปรั บ สู่
เ.รษฐกิจฐานบริการและดิจิทัลพาีผู้ประกอบการรุ่นใหา่และเป็นสับคาผู้ประกอบการพผู้ประกอบการ
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ขนาดกลาบและขนาดเล็กที่เข้าแข็บสาาารถใช้นวัตกรราและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้าบสรรค์
คุ ค่าสินค้าและบริการาีระบบพพพการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิาที่าีาูลค่าเ.ิ่าสูบขึ้นพและ
าีการลบทุน ในการผลิ ต และบริการฐานควาารู้ชั้น สู บใหา่ๆ พที่ เป็ นาิ ตรกับ สิ่ บแวดล้ อาและชุาชนพ
รวาทั้บกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูาิภาคเ.ื่อลดควาาเหลื่อาล้าพโดยเ.รษฐกิจไทยาี
เสถียรภา.
4ศพทุนทาบธรราชาติและคุ ภา.สิ่บแวดล้อาสาาารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นาิตร
กับสิ่บแวดล้อาพาีควาาาั่นคบทาบอาหารพ.ลับบานพและน้าพ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศพพ
ประกอบด้วยพ10พยุท ธ.าสตร์พซึ่บเกี่ยวข้อบกับภารกิจขอบส านักบานปลัดกระทรวบ
.ึกษาธิการพ9พยุทธ.าสตร์พดับนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ พให้ควาาสาคัญกับการ
วาบรากฐานการ.ัฒนาคนให้าีควาาสาบูร ์พเริ่าตั้บแต่กลุ่าเด็กปฐาวัยที่ต้อบ.ัฒนาให้าีสุขภา.กาย
และใจที่ดีพาีทักษะพพทาบสาอบพทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตพเ.ื่อให้เติบโตอย่าบาีคุ ภา.พควบคู่
กับการ.ัฒนาคนไทยในพพทุกช่วบวัยให้เป็นคนดีพาีสุขภาวะที่ดี าีคุ ธรราจริยธรราพาีระเบียบวินัยพาี
จิตสานึกที่ดีต่อสับคาส่วนรวาพพาีทักษะควาารู้พและควาาสาาารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลบ
รอบตั ว ที่ ร วดเร็ ว พบน.ื้ น ฐานขอบการาี ส ถาบั น ทาบสั บ คาที่ เ ข้ า แข็ บ ทั้ บ สถาบั น ครอ บครั วพ
สถาบั น การ.ึกษาพสถาบั น .าสนาพสถาบันชุาชนพและภาคเอกชนที่ร่วากัน.ั ฒ นาทุนานุษย์ให้ าี
คุ ภา.สูบพอีกทั้บยับเป็นทุนทาบสับคาสาคัญในการขับเคลื่อนพพการ.ัฒนาประเท.
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมลำในสังคมพให้ควาาสาคัญกับพ
การดาเนิ นการยกระดับ คุ ภา.บริการทาบสั บคาให้ ทั่วถึบโดยเฉ.าะอย่าบยิ่บด้านการ.ึกษาและ
สาธาร สุ ขพรวาทั้ บการปิ ดช่อบว่าบการคุ้าครอบทาบสั บคาในประเท.ไทยซึ่บเป็นการดาเนินบาน
ต่อเนื่อบจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วบแผน.ัฒนาฯพฉบับที่พ11พและาุ่บเน้นาากขึ้นในเรื่อบการ
เ.ิ่าทักษะแรบบานและการใช้นโยบายแรบบานที่สนับสนุนการเ.ิ่าผลิตภา.แรบบานและเสริาสร้าบ
รายได้สูบขึ้นพและการสร้าบโอกาสพพทาบเ.รษฐกิจและสับคาโดยเฉ.าะอย่าบยิ่บการสนับสนุนในเรื่อบการ
สร้าบอาชี.พรายได้พและให้ควาาช่วยเหลือพพที่เชื่อาโยบพการเ.ิ่าผลิตภา.สาหรับประชากรกลุ่าร้อยละพ
40พรายได้ต่าสุดพผู้ด้อยโอกาสสตรีพและผู้สูบอายุ อาทิพการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กพขนาดกลาบพและ
ขนาดย่อาพวิสาหกิจชุาชนและวิสาหกิจเ.ื่อสับคาพพการ.ัฒนาอบค์กรการเบินพฐานรากและการเข้าถึบ
เบินทุนเ.ื่อสร้าบอาชี.พและการสนับสนุนการเข้าถึบปัจจัยพพพการผลิตคุ ภา.ดีที่ราคาเป็นธรราพเป็นต้นพ
และในข ะเดียวกันก็ต้อบเ.ิ่าประสิทธิภา.การใช้บบประาา เชิบ.ื้นที่และบูร าการเ.ื่อการลด
ควาาเหลื่อาล้า
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืนเน้นให้
เ.รษฐกิจเติบโตได้ตาา.ักยภา.และาีเสถียรภา.พภาคส่บออกาีการ.ั ฒนาจนสาาารถขยายตั วและ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ5625
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เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเ.รษฐกิจไทยพผลิตภา.การผลิตขอบประเท.เ.ิ่าขึ้นพการลบทุน
ภาครั ฐ และเอกชนาี การขยายตั วอย่ าบต่อเนื่ อบและาาจากควาาร่วาาื อกันาากขึ้นพประชาชนและ
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีาากขึ้นพและประเท.ไทยาีขีดควาาสาาารถในการแข่บขันทาบเ.รษฐกิจ
สู บขึ้ น พนอกจากนี้ พยั บเน้ น ให้ เ.รษฐกิ จ รายสาขาาี ก ารเติ บ โตอย่า บเข้ า แข็ บพภาคการเกษตรเน้ น
เกษตรกรรายั่ บยื น และให้ เกษตรกราี ร ายได้ เ.ิ่ า ขึ้ น พาี ก าร.ั ฒ นาเาื อ บอุ ต สาหกรรานิ เว.พการ
ท่อบเที่ยวสาาารถทารายได้และแข่บขันได้าากขึ้นพวิสาหกิจขนาดกลาบและขนาดย่อาาีบทบาทต่อ
ระบบเ.รษฐกิจาากขึ้น พภาคการเบินาีประสิทธิภ า.เ.ิ่าขึ้น พและใช้วิทยา.าสตร์พเทคโนโลยีและ
นวัตกรราขั้นก้าวหน้าที่เข้าข้นาากขึ้นพการ.ัฒนาเ.รษฐกิจดิจิทัล พการ.ัฒนาและยกระดับคุ ภา.
ขอบกาลับคนพและควาาคิดสร้าบสรรค์ในการขยายฐานเ.รษฐกิจพการ.ัฒนา.ื้นที่เ.รษฐกิจใหา่และ
การ.ัฒนาตาาแนวระเบีย บเ.รษฐกิจพการผสาผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียาควาา
.ร้อาขอบภาคบริการ ให้สาาารถรอบรับการแข่บขันที่เสรีขึ้นพ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนพประเด็น
ท้าทายที่ ต้อ บเร่ บดาเนิ น การในช่ว บแผน.ั ฒ นาฯพฉบับ ที่ พ 12พได้แ ก่พการสร้าบควาาาั่ น คบขอบฐาน
ทรั . ยากรธรราชาติ แ ละยกระดั บ คุ ภา.สิ่ บแวดล้ อ าพเ.ื่ อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เป็ น าิ ต รกั บ
สิ่บแวดล้อาและคุ ภา.ชีวิตขอบประชาชนพเร่บแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่บแวดล้อาเ.ื่อลดาล.ิษที่เกิดจาก
การผลิต และการบริโภคพ.ัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่บใสเป็นธรราพส่บเสริาการผลิตและการบริโภคที่
เป็นาิตรกับสิ่บแวดล้อาเป็นวบกว้าบาากขึ้นพพต้อบเร่บเตรียาควาา.ร้อาในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเ.ิ่าขีดควาาสาาารถในการปรับตัวต่อพพการเปลี่ยนแปลบสภา.ภูาิอากา.พรวาทั้บบริหารจัดการเ.ื่อ
ลดควาาเสี่ยบด้านภัย.ิบัติทาบธรราชาติ
ยุท ธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ ำงควำมมั่นคงแห่ งชำติเพื่ อกำรพั ฒ นำประเทศสู่
ควำมมั่นคั่งและยั่งยืน ให้ควาาสาคัญต่อการฟื้นฟู.ื้นฐานด้านควาาาั่นคบที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการ
.ัฒ นาทาบเ.รษฐกิจและสั บคาขอบประเท. โดยเฉ.าะการอยู่ร่วากันในสั บคาอย่าบสั นติขอบผู้ าี
ควาาเห็ น ต่ าบทาบควาาคิ ดและอุ ดาการ ์ บน.ื้ นฐานขอบการปกครอบระบอบประชาธิปไตยอั นาี
.ระาหากษัตริย์เป็นประาุขและการเตรียาการรับาือกับภัยคุกคาาข้าาชาติซึ่บจะส่บผลกระทบอย่าบาี
นัยยะสาคัญต่อการ.ัฒนาเ.รษฐกิจและสับคาขอบประเท.ในระยะ 50พปงข้าบหน้า
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้ องกันกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย เป็นช่วบเวลาสาคัญที่ต้อบเร่บปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
ให้เกิดผลสัาฤทธิ์อย่าบจริบจับพเ.ื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่บเสริาการ.ัฒนาประเท.
ในทุกด้านให้ประสบผลสาเร็จบรรลุเป้าหาายพทั้บการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่บใสพาีประสิทธิภา.พ
รับผิดชอบพตรวจสอบได้อย่าบเป็นธรราพและประชาชนาีส่วนร่วาพาีการกระจายอานาจพและแบ่บ
ภารกิจรับผิดชอบที่เหาาะสาพระหว่าบส่วนกลาบพภูาิภาคพและท้อบถิ่น และวาบ.ื้นฐานเ.ื่อให้บรรลุ
ตาากรอบเป้าหาายอนาคตในปงพ 2579
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ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ าุ่บเน้นการ
ขยายขีดควาาสาาารถพพและ.ัฒนาคุ ภา.การให้บริการพเ.ื่อรอบรับการขยายตัวขอบเาือบพพและ.ื้นที่
เ.รษฐกิจหลักพพและส่บเสริาการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตขอบทุกกลุ่าในสับคาพสนับสนุนให้เกิดควาาเชื่อาโยบใน
อนุภูาิภาคและในอาเซียนอย่าบเป็ นระบบพโดยาีโครบข่ายเชื่อาโยบภายในประเท.ที่สนับสนุนการ.ัฒนา
.ื้นที่ตาาแนวระเบียบเ.รษฐกิจต่าบๆพพการ.ัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้อบ
กับาาตรฐานสากลเ.ื่อเ.ิ่าประสิ ทฺธิภา.พพการดาเนินการสร้าบควาาเป็นธรราในการเข้าถึบบริการ
.ื้นฐานพและการคุ้าครอบผู้ บริโภคพการ.ัฒ นาอุตสาหกรราต่อเนื่อบเ.ื่อสร้าบโอกาสทาบเ.รษฐกิจ
ให้กับประเท.พและการ.ัฒนาผู้ประกอบการพในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยบานที่าี.ักยภา.เ.ื่อไปทา
ธุรกิจในต่าบประเท.
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ควาาสาคัญ
กั บการใช้ อ บค์ ค วาารู้ ท าบวิ ท ยา.าสตร์ ผลบานวิ จั ย และ.ั ฒ นาพควาาก้ า วหน้ า ทาบเทคโนโลยีพ
นวัตกรราและควาาคิดสร้าบสรรค์อย่าบเข้าข้นทั้บในภาคธุรกิจพภาครัฐพและภาคประชาสับคาพรวาทั้บ
ให้ควาาสาคัญกับการ.ัฒนาสภาวะแวดล้อาหรือปัจจัย.ื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้บการลบทุนด้านการ
วิจัยและ.ัฒนาพการ.ัฒนาบุคลากรวิจัยพโครบสร้าบ.ื้นฐานทาบวิทยา.าสตร์และเทคโนโลยีพและการ
บริหารจัดการพเ.ื่อช่วยขับเคลื่อนการ.ัฒนาประเท.ให้ก้าวสู่เป้าหาายพ
ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ พประเท.ไทยต้อบใช้
ประโยชน์จาก.ักยภา.และภูาิสับคาเฉ.าะขอบ.ื้นที่ และการดาเนินยุทธ.าสตร์เชิบรุกเ.ื่อเสริา
จุดเด่นในระดับภาคและจับหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สาคัญ ประกอบกับการขยายตัว
ขอบประชากรในเขตเาื อ บพพจะเป็ น โอกาสในการกระจายควาาเจริญ และยกระดั บ รายได้ ข อบ
ประชาชนโดยการ.ัฒ นาเาือบให้ เป็นเาือบพพน่าอยู่และาี.ักยภา.ในการรอบรับการค้าการลบทุน
รวาทั้บลดแรบกดดันจากการกระจุกตัวขอบการ.ัฒ นาพพพในกรุบเท.ฯพและภาคกลาบไปสู่ภูาิภ าค
นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่บขอบประชาคาเ.รษฐกิจอาเซียนยับเป็นโอกาสในการเปิด.ื้นที่เ.รษฐกิจ
ใหา่บริเว ชายแดนเชื่อาโยบการค้าการลบทุนในภูาิภาคขอบไทยกับประเท.เ.ื่อนบ้านอีกด้วย

นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
นายกรัฐานตรีได้แถลบนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่บชาติพเาื่อวันที่พ15พกันยายนพ5667พโดย
ได้กาหนดนโยบายไว้พ11พด้านพโดยาีนโยบายที่เกี่ยวข้อบกับภารกิจขอบสานักบานปลัดกระทรวบ
.ึกษาธิการพพพ9พพนโยบายพดับนี้
นโยบำยที่ 1 กำรปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถำบั น พระมหำกษั ตริ ย์ พ สถาบั น
.ระาหากษัตริย์เป็นอบค์ประกอบสาคัญขอบการปกครอบในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลพจึบถือเป็นหน้าที่
สาคัญยิ่บยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยควาาจบรักภักดีพและปกป้อบรักษา.ระบราเดชานุภา.พ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ5625
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เผยแ.ร่ควาารู้ควาาเข้าใจพพพที่ถูกต้อบและเป็นจริบเกี่ยวกับสถาบัน.ระาหากษัตริย์และ.ระราช
กร ียกิจเ.ื่อประชาชนพทั้บจะสนับสนุนโครบการทั้บหลายอันเนื่อบาาจาก.ระราชดาริพส่บเสริาให้
เจ้าหน้าที่สถาน.ึกษาพตลอดจนหน่วยบานทั้บหลายขอบรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรบบานพสาาารถนา
หลักดับกล่าวาาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ.ัฒนาพตลอดจนเร่บขยายผลตาาโครบการและ
แบบอย่าบที่ทรบวาบรากฐานไว้ให้แ.ร่หลาย
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศพโดยเร่บแก้ไขปัญหา
การใช้พควาารุนแรบในจับหวัดชายแดนภาคใต้พโดยนายุทธ.าสตร์เข้าใจพเข้าถึบพและ.ัฒนาพาาใช้ตาา
แนวทาบกัลยา าิตรแบบสันติวิธีพส่บเสริาการ.ูดคุยพสันติสุขกับผู้าีควาาคิดเห็ นต่าบจากรัฐพสร้าบ
ควาาเชื่อาั่นพพในกระบวนการยุติธรราตาาหลักนิติธรราและหลักสิทธิานุษยชนโดยไา่เลือกปฏิบัติพ
ควบคู่กับการ.ัฒนาเ.รษฐกิจและสับคาที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการขอบประชาชนใน.ื้นที่ซึ่บเป็น
.หุ สั บคาพขจั ดการฉวยโอกาสก่อควาารุนแรบแทรกซ้อนเ.ื่อซ้าเติาปั ญหาไา่ว่าจากผู้ าีอิทธิ.ลใน
ท้อบถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเาือบพทั้บจะเ.ิ่าระดับปฏิสัา.ันธ์กับต่าบประเท.พและอบค์การระหว่าบ
ประเท.ที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้พรวาทั้บพเสริาสร้าบควาาสัา.ันธ์อันดีกับนานาประเท.พเช่นพการ
คุ้าครอบดูแลคนไทยและผลประโยชน์ขอบคนไทยในต่าบแดนพพการแลกเปลี่ยนทาบการ.ึกษาพวัฒนธรราพ
การค้าพการ.ัฒนาทรั.ยากรานุษย์พและการเปิดโลกทั.น์ให้าีลักษ ะสากลพเป็นต้นพพ
ข้อ 2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบำลให้ควำมสำคัญต่อกำรเตรียมควำมพร้อมสู่
ประชำคมกำรเมือง และควำมมั่นคงอำเซียนในกิจการพ6พด้านพได้แก่พการบริหารจัดการชายแดนพการสร้าบ
ควาาาั่นคบทาบทะเลพการแก้ไขปัญหาอาชญากรราข้าาชาติพการสร้าบควาาไว้วาบใจกับประเท.เ.ื่อน
บ้านพและการเสริาสร้าบ.ักยภา.ในการปฏิบัติการทาบทหารร่วากันขอบอาเซียนพโดยเน้นควาาร่วาาือ
เ.ื่อป้อบกันพแก้ไขข้อ.ิ.าทต่าบๆพและการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกพทั้บระดับทวิภาคีและ
.หุภาคีพทั้บจะจัดระเบียบการ.ัฒนาตาากรอบประชาคาเ.รษฐกิจอาเซียนพและการบริหารจัดการ.ื้นที่
ชายแดนทั้บทาบบกและทาบทะเลพรอบรับการ.ัฒนาเขตเ.รษฐกิจ.ิเ.ษพตาาแนวชายแดนพโดยใช้ระบบ
เฝ้าตรวจที่าีเทคโนโลยีทันสาัยพกาหนดให้ปัญหายาเส.ติดพการค้าอาวุธพการค้าานุษย์พการกระทาอัน
เป็นโจรสลัดพการก่อการร้ายสากลและอาชญากรราข้าาชาติเป็นปัญหาเฉ.าะหน้าที่ต้อบได้รับการ
ป้อบกันและแก้ไขโดยการบับคับใช้กฎหาายที่เข้าบวดพและจัดการปัญหาอื่นๆพที่เชื่อาโยบต่อเนื่อบให้
เบ็ดเสร็จพเช่นพปัญหาสถานะและสิทธิขอบบุค คลพการปรับปรุบระบบพการเข้าเาือบพพพการจัดระเบียบ
แรบบานต่าบด้าวพเป็นต้น
ข้อ 2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยนา
ยุทธ.าสตร์เข้าใจพเข้าถึบพและ.ัฒนาาาใช้ตาาแนวทาบกัลยา าิตรแบบสันติวิธีพส่บเสริาการ.ูดคุยพ
สันติสุขกับผู้าีพพควาาคิดเห็นต่าบจากรัฐพสร้าบควาาเชื่อาั่นในกระบวนการยุติธรราตาาหลักนิติธรรา
และหลักสิทธิานุษยชนโดยไา่เลือกปฏิบัติพควบคู่กับการ.ัฒนาเ.รษฐกิจและสับคาที่สอดคล้อบกับ
ควาาต้อบการขอบประชาชนพพใน.ื้นที่ซึ่บเป็น.หุสับคาพขจัดการฉวยโอกาสก่อควาารุนแรบแทรกซ้อนพ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ5625

21

สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH

เ.ื่ อ ซ้ าเติ า ปั ญ หาไา่ ว่าจากผู้ าี อิ ท ธิ . ลในท้ อ บถิ่ น หรือ เจ้ าหน้ าที่ พ ฝ่ ายบ้ านเาื อบพทั้ บจะเ.ิ่ าระดั บ
ปฏิสัา.ันธ์กับต่าบประเท.พและอบค์การระหว่าบประเท.ที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
ข้ อ 2.4 เสริ ม สร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ นำนำประเทศบนหลั ก การที่ ว่ า
นโยบายการต่าบประเท.เป็นส่วนประกอบสาคัญขอบนโยบายอบค์รวาทั้บหาดในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ไา่ว่าในด้านการเาือบ เ.รษฐกิจ หรือสับคา โดยจะนากลไกทาบการทูตแบบบูร าการาาใช้
ให้ เกิดประโยชน์ สู บสุ ดแก่ป ระชาชนทั้ บทาบตรบและทาบอ้อา เช่น การคุ้ าครอบดูแลคนไทยและ
ผลประโยชน์ขอบคนไทยในต่าบแดน พพการแลกเปลี่ยนทาบการ.ึกษา วัฒนธรรา การค้าการ.ัฒนา
ทรั.ยากรานุษย์ และการเปิดโลกทั.น์ให้าีลักษ ะสากล เป็นต้น
นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่ อ มล ำของสั ง คม และกำรสร้ ำ งโอกำสเข้ ำ ถึ ง
บริกำรของรัฐ
ข้อ 3.1 ในระยะเฉพำะหน้ำจะเร่งสร้ำงโอกำสอำชีพและกำรมีรำยได้ที่มั่นคง
แก่ ผู้ ที่ เข้ ำ สู่ ตลำดแรงงำนพรวาทั้ บสตรีพผู้ ด้ อยโอกาสและแรบบานข้ าาชาติ ที่ ถู กกฎหาายพ.ร้อาทั้ บ
ยกระดับคุ ภา.แรบบาน โดยให้ แรบบานทั้บระบบาีโอกาสเข้าถึบการเรียนรู้และ.ัฒ นาทักษะฝงาือ
แรบบานในทุกระดับอย่าบาีาาตรฐานพทั้บจะเชื่อาโยบข้อาูลและการดาเนินการระหว่าบหน่วยบานขอบ
รัฐกับ เอกชนพเ.ื่อให้ ตรบกับควาาต้อบการขอบ.ื้นที่ และขอบประเท.โดยรวาพนอกจากนี้จะส่บเสริาให้
แรบบานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหาายาากขึ้น
พพพพข้อ 3.4 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุพเ.ื่อส่บเสริาคุ ภา.ชีวิตและการาี
บานหรือกิจกรราที่เหาาะสาพเ.ื่อสร้าบสรรค์และไา่ก่อภาระต่อสับคาพในอนาคตโดยจัดเตรียาระบบ
การดูแลในบ้านพสถาน.ักฟื้น พและโรบ.ยาบาลพที่เป็นควาาร่วาาือขอบภาครัฐภาคเอกชนพชุาชนพและ
ครอบครัวพรวาทั้บ.ัฒนาระบบการเบินการคลับสาหรับการดูแลผู้สูบอายุ
ข้อ 3.5 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมที่มีควำมหลำกหลำย เนื่องจำกกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซี ยนพโดยสร้ าบควาาเข้าแข็บและควาา.ร้อาแก่แรบบานไทยและร่วา.ั ฒนาระบบควาา
คุ้าครอบทาบสับคาขอบแรบบานอาเซียน
ข้อ 3.6 จัดระเบียบสังคม สร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิ
บำลให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยาหลัก 15 ประการ ตาานโยบายขอบค ะ
รักษาควาาสบบแห่บชาติที่ได้ประกา.ไว้แล้ว
นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อพ4.1 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้พโดยให้ ควาาสาคัญทั้บการ.ึกษาใน
ระบบและการ.ึกษาทาบเลือกไป.ร้อากันพเ.ื่อสร้าบคุ ภา.ขอบคนไทยให้สาาารถเรียนรู้ พ.ัฒนาตน
ได้เต็าตาา.ักยภา.พประกอบอาชี.และดารบชีวิตได้โดยาีควาาใฝ่รู้และทักษะที่เหาาะสาพเป็นคนดีาี
คุ ธรราพสร้าบเสริาคุ ภา.การเรียนรู้พโดยเน้นการเรียนรู้เ.ื่อสร้าบสัาาาชี.ใน.ื้นที่พลดควาาเหลื่อา
ล้าพและ.ัฒนากาลับคนให้เป็นพที่ต้อบการเหาาะสากับ.ื้นที่พทั้บในด้านการเกษตรพอุตสาหกรราพและธุรกิจบริการ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ5625
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ข้อพ4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
กำรศึกษำ ให้สอดคล้อบกับควาาจาเป็นขอบผู้เรียนและลักษ ะ.ื้นที่ขอบสถาน.ึกษาพและปรับปรุบพพและ
บูร าการระบบการกู้ยืาเบินเ.ื่อการ.ึกษาให้าีประสิทธิภา.พเ.ื่อเ.ิ่ าโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อย
โอกาสพจัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปาีสิทธิเลือกรับบริการการ.ึกษาพทั้บในระบบ
โรบเรียนและนอกโรบเรียนพโดยจะ.ิจาร าจัดให้าีคูปอบการ.ึกษาเป็นแนวทาบหนึ่บ
ข้อพ4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชำชนทั่วไปมีโอกำสร่วมจั ดกำรศึกษำที่าีคุ ภา.พทั่วถึบพและร่วาในการปฏิรูปการ.ึกษาพการ
เรียนรู้พกระจายอานาจการบริหารจัดการ.ึกษาสู่สถาน.ึกษาพเขต.ื้นที่การ.ึกษาพและอบค์กรปกครอบส่วน
ท้อบถิ่นพตาา.ักยภา.และควาา.ร้อาพโดยให้สถาน.ึกษาสาาารถเป็นนิติบุคคลพและบริหารจัดการได้
อย่าบอิสระและคล่อบตัวขึ้น
ข้อพ4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตพเ.ื่อให้าีควาารู้
และทักษะใหา่ที่ส าาารถประกอบอาชี.ได้ห ลากหลายตาาแนวโน้าการจ้าบบานในอนาคตพปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อาโยบกับภูาิสับคาพโดยบูร าการควาารู้และคุ ธรราเข้าด้วยกัน
เ.ื่อให้เอื้อต่อการ.ัฒนาผู้เรียนพพพทั้บในด้านควาารู้พทักษะพการใฝ่เรียนรู้พการแก้ปัญหาพการรับฟับควาาเห็นผู้อื่นพ
าีคุ ธรราพจริยธรราพและควาาเป็น.ลเาือบดีพโดยเน้นควาาร่วาาือระหว่าบผู้เกี่ยวข้อบทั้บในและนอกโรบเรียน
ข้อพ4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่าีคุ ภา.และาีจิตวิญญา ขอบควาา
เป็นครูพพพเน้นครูผู้สอนให้าีวุฒิตรบตาาวิชาที่สอนพนาเทคโนโลยีสารสนเท.และเครื่อบาือที่เหาาะสา
าาใช้ในการเรียนการสอนพเ.ื่อเป็นเครื่อบาือช่วยครูหรือเ.ื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอบพเช่นพการเรียนทาบไกลพ
การเรี ยนโดยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ พเป็ น ต้ น พรวาทั้ บปรั บ ระบบการประเาิ น สารรถนะที่ ส ะท้ อ น
ประสิทธิภา.การจัดการเรียนพพการสอนและการ.ัฒนาคุ ภา.ผู้เรียนเป็นสาคัญ
นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
ข้ อ พ6.6 ชั ก จู ง ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ ำ งชำติ เ ข้ ำ มำเที่ ย วในประเทศไทยพโดย
.ิจาร าาาตรการ ลดผลกระทบจากการประกา.ใช้กฎอัยการ.ึกในบาบ.ื้นที่ที่าีต่อการท่อบเที่ยวใน
โอกาสแรกที่ จ ะท าได้ และสร้ าบสิ่ บจูบใจและสิ่ บอ านวยควาาสะดวกที่ เกื้ อกู ล ต่ อบรรยากา.การ
ท่อบเที่ยวพส่บเสริาการท่อบเที่ยว ที่ครอบคลุาแหล่บท่อบเที่ยวอันาีลักษ ะโดดเด่นร่วากันหรือจัดเป็น
กลุ่าได้พเช่นพกลุ่าธรราชาติ ประวัติ.าสตร์พ.ิลปวัฒนธรราพภูาิปัญญาท้อบถิ่นพและสุขภา.พเช่นพน้า.ุ
ร้อ นธรราชาติพทั้ บจะให้ เชื่ อาโยบกั บ ผลิ ตภั ฑ์ ที่ .ั ฒ นาจากวิถีชี วิตชุ าชนพรวาทั้ บ.ั ฒ นาแหล่ บ
ท่อบเที่ยวในประเท.ทั้บที่เป็นแหล่บท่อบเที่ยวเดิาและแหล่บท่อบเที่ยวใหา่พโดยเน้นการให้ควาารู้และ
เ.ิ่าาาตรฐานควาาปลอดภัยในชีวิต และทรั.ย์สิ นพพพการควบคุาสิ นค้าและบริการให้ าีคุ ภา.พ
ราคาเป็นธรราพตลอดจนการอานวยควาาสะดวก ในด้านต่าบพๆพพแก่นักท่อบเที่ยว
ข้อพ6.16 ด้ำนอุตสำหกรรม ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับ
ศักยภำพพืนฐำนของประเทศ เช่นพส่บเสริาและ.ัฒ นาอุตสาหกรราเกษตรแปรรูปพตั้บแต่ต้นน้า
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ5625
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จนถึบปลายน้าพพพโดยการ.ัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้าีคุ ภา.พได้าาตรฐานพและเป็นาิตร
กับ สิ่บแวดล้อาพส่บเสริา การ.ัฒ นานวัตกรราเ.ื่อสร้าบาูลค่าเ.ิ่าให้แก่อาหารไทยบนฐานควาารู้พ
ควาาคิดสร้าบสรรค์พและภูาิปัญญา ส่บเสริาการวิจัยเกษตรแปรรูปพเ.ื่อเ.ิ่าาูลค่าสินค้าเกษตรพและ
แก้ ไขปั ญ หาที่ ส าคั ญ ขอบประเท.พเป็ น ต้ น ส่ บเสริ า อุ ต สาหกรราที่ ใช้ เทคโนโลยี ขั้ น สู บพส่ บเสริ า
อุตสาหกรราที่ใช้การออกแบบและสร้าบสรรค์ และส่บเสริาอุตสาหกรราเครื่อบจักรกลเทคโนโลยีขั้น
สูบเ.ื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนาัติ และกึ่บอัตโนาัติ
ข้อพ6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัล พพพพ
ให้เริ่าขับเคลื่อนได้อย่าบจริบจับซึ่บจะทาให้ทุกภาคเ.รษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสาาารถแข่บขัน
ในโลกสาัยใหา่ได้พซึ่บหาายรวาถึบการผลิตและการค้าผลิตภั ฑ์ดิจิทัลโดยตรบทั้บผลิตภั ฑ์ฮาร์ดแวร์พ
ผลิตภั ฑ์ซอฟต์แวร์พอุปกร ์สื่อสารดิจิทัล พอุปกร ์โทรคานาคาดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรอบรับการ
ให้ บริการขอบภาคธุรกิจการเบิน และธุรกิจบริการอื่นๆพโดยเฉ.าะอย่าบยิ่บภาคสื่อสารและบันเทิบ พ
ตลอดจนการใช้ดิ จิ ทั ล รอบรั บ การผลิ ต สิ น ค้ าอุต สาหกรราและการ.ั ฒ นาพเ.รษฐกิ จสร้าบสรรค์พ
ปรับปรุบบทบาทและภารกิจขอบหน่วยบานที่รับผิดชอบโดยตรบให้ดูแลและผลักดันบานสาคัญขอบ
ประเท.ชาติในเรื่อบนี้และจะจัดให้าีค ะกรราการระดับชาติพ พพพเ.ื่อขับเคลื่อนอย่าบจริบจับ
นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
ข้อพ7.3 พัฒนำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ทั้บแรบบานวิชาชี.พแรบบานาีทักษะพและแรบบานไา่าีทักษะพโดยการเร่บรัดและขยายผลการใช้ระบบ
คุ วุฒิวิชาชี.ให้เกิดผลในทาบปฏิบัติพโดยคานึบถึบควาาเป็นเอกภา.กับระบบาาตรฐานฝงาือแรบบาน
และาาตรฐานวิชาชี.พในพ8พกลุ่าที่าีข้อตกลบการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวาบแผนด้านการผลิตให้
เ.ียบ.อพการยกระดับฝงาือแรบบานในกลุ่าอุตสาหกรราที่าี.ักยภา.พและอุตสาหกรราที่ใช้แรบบานเข้าข้นพ
การส่บเสริาการ.ัฒนาระบบพพพการทดสอบาาตรฐานฝงาือแรบบานเ.ื่อใช้ในการประเาินค่าจ้าบแรบบาน
นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม
ข้อพ8.2 เร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม โดยส่บเสริาระบบการเรียนการสอนที่
เชื่อาโยบระหว่าบวิทยา.าสตร์ เทคโนโลยี วิ.วกรรา.าสตร์ และค ิต.าสตร์ การผลิตกาลับคนใน
สาขาที่ขาดแคลน การเชื่อาโยบระหว่าบการเรียนรู้กับการทาบาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยขอบ
ภาครัฐสาาารถไปทาบานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรราขนาดกลาบและขนาดย่อาาีช่อบทาบ
ได้เทคโนโลยีพโดยควาาร่วาาือจากหน่วยบานและสถาน.ึกษาภาครัฐ
นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำร
อนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
ข้อพ9.5 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทังทำงอำกำศ ขยะ และนำเสียพที่เกิดจากการผลิตพ
และบริโภคพเ.ื่อสร้าบคุ ภา.สิ่บแวดล้อาที่ดีให้แก่ประชาชนพโดยให้ควาาสาคัญในการเร่บรั ดแก้ไข
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ5625
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ปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรกพส่บเสริาให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเ.ื่อนากลับาาใช้ใหา่ให้าาก
ที่สุดเร่บกาจัดขยะาูลฝอยตกค้าบสะสาในสถานที่กาจัดขยะใน.ื้นที่วิกฤติซึ่บจะใช้ที่ดินขอบรัฐเป็นหลักใน
.ื้นที่ใดที่สาาารถจัดการขยะาูลฝอยโดยการแปรรูปเป็น.ลับบาน ก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการพส่วนขยะ
อุตสาหกรรานั้นพจะวาบระเบียบาาตรการพพการบริหารจัดการเป็น.ิเ.ษพโดยกาหนดให้ทิ้บในบ่อขยะ
อุตสาหกรราที่สร้าบขึ้นอย่าบถูกต้อบตาาาาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุาชนพสาหรับ
ขยะขอบเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์พและขยะติดเชื้อพจะ.ัฒนาระบบกากับติดตาาตรวจสอบและเฝ้า
ระวับไา่ให้าีการลักลอบทิ้บพรวาทั้บจัดการสารเคาีโดยลดควาาเสี่ยบและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหลพ
และการเกิดอุบัติเหตุให้ควาาสาคัญในการจัดการอย่าบครบวบจรและพพใช้าาตรการทาบกฎหาายและการ
บับคับใช้กฎหาายอย่าบเด็ดขาด
นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำร
ป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
ข้อพ10.1 ปรับปรุงระบบรำชกำรในด้ำนองค์กรหรือหน่วยงำนภำครัฐทังใน
ระดับ ประเทศ ภูมิภำค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครบสร้าบหน่วยบานภาครัฐที่ าีอานาจหน้าที่
ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือาีเส้นทาบการปฏิบัติบานที่ยืดยาวพปรับปรุบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสาัย พ
โดยน าเทคโนโลยี าาใช้พแก้ไขกฎระเบี ยบให้ โปร่บใสพชัดเจนพสาาารถบริการประชาชนได้อย่าบาี
ประสิทธิภา.พตลอดจนจัดระบบอัตรากาลับและปรับปรุบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหาาะสา
และเป็ น ธรราพยึ ด หลั กการบริ ห ารกิจ การบ้ านเาือ บที่ ดีพการบริห ารจั ดการภาครัฐ แบบใหา่ ก าร
ตอบสนอบควาาต้อบการขอบประชาชนในฐานะที่เป็น.ูนย์กลาบพและการอานวยควาาสะดวกแก่
ผู้ใช้บ ริการเ.ื่อสร้าบควาาเชื่อาั่ น วาบใจในระบบราชการลดต้นทุนดาเนินการขอบภาคธุรกิจเ.ิ่ า
.ักยภา.ในการแข่บขันกับนานาประเท.พและการรักษาบุคลากรภาครัฐที่าีประสิทธิภา.ไว้ในระบบ
ราชการพโดยจะดาเนินการตั้บแต่ระยะเฉ.าะหน้าไปตาาลาดับควาาจาเป็นพและตาาที่กฎหาายเอื้อ
ให้สาาารถดาเนินการได้
ข้อพ10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกในการรักษา.ักดิ์.รีขอบควาาเป็นข้าราชการและควาาซื่อสัตย์สุจริตพควบคู่กับการบริหาร
จั ดการภาครั ฐที่ าี ป ระสิ ท ธิ ภ า.พเ.ื่ อ ป้ อ บกั น และปราบปราาการทุ จ ริต และประ.ฤติ าิ ช อบขอบ
เจ้าหน้าที่ขอบรัฐทุกระดับอย่าบเคร่บครัดพยกเลิกพหรือแก้ไขกฎหาายพระเบียบพข้อบับคับต่าบๆพที่ไา่จาเป็นพ
สร้าบภาระแก่ประชาชนเกินควรพหรือเปิดช่อบโอกาสการทุจริตพเช่นพระเบียบการจัดซื้อพจัดจ้าบพการอนุญาตพ
อนุาัติพและการขอรับบริการจากรัฐพซึ่บาีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานานพซ้าซ้อนพและเสียค่าใช้จ่ายทั้บขอบภาครัฐ
และประชาชนพพ
ข้ อ พ10.6 ปรั บปรุ งและจั ดให้ มี กฎหมำยเพื่ อให้ ครอบคลุ มกำรป้ องกั นและ
ปรำบปรำม กำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ พโดยถือ
ว่าเรื่อบนี้ เป็ นวาระสาคัญเร่บด่วนแห่บชาติและเป็นเรื่อบที่ต้อบแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้บจะ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ5625
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เร่บรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตและประ.ฤติาิชอบทั้บในด้านวินัยและคดีพ พรวาทั้บให้
ผู้ใช้บริการาีโอกาสประเาินระดับพพควาาน่าเชื่อถือขอบหน่วยบานขอบรัฐพและเปิดเผยผลการประเาิน
ต่อประชาชนพทั้บจะนากร ี.ึกษาที่เคยเป็นปัญหาพเช่นพการจัดซื้อจัดจ้าบพการร่วาทุนพการใช้จ่ายเบิน
ภาครัฐพการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยาิชอบพการใช้ดุล.ินิจขอบเจ้าหน้ าที่พการาีผลประโยชน์
ขัดแย้ บหรือทับ ซ้อนพซึ่บได้าีคาวินิ จฉัยขอบอบค์กรต่าบพๆพพเป็นบรรทัดฐานแล้วาาเป็นบทเรียนให้
ควาารู้แก่เจ้าหน้าที่ขอบรัฐพและประาวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่าือในการปฏิบัติราชการ

นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558 - 2564)พพ
นโยบายควาาาั่นคบแห่ บชาติกาหนดขึ้นเ.ื่อ ใช้เป็นกรอบในการดาเนินการด้าน
ควาาาั่นคบขอบภาครัฐในระยะพ7พปงพแบ่บเป็นพ5พส่วนพคือพส่วนที่พ1พนโยบายเสริาสร้าบควาาาั่นคบที่เป็น
แก่นหลักขอบชาติและพส่วนที่พ5พนโยบายควาาาั่นคบแห่บชาติทั่วไปพโดยกาหนดกรอบควาาคิดหลักจาก
การกาหนดนโยบายได้คานึบถึบค่านิยาหลักขอบชาติพ15พประการพดับนี้
วิสัยทัศน์ “ชาติาีเสถียรภา.และเป็นปึกแผ่นพประชาชนาีควาาาั่นคบในชีวิตพประเท.าีการ
.ัฒนาอย่าบต่อเนื่อบพปลอดภัยจากภัยคุกคาาข้าา.ราแดนพ.ร้อาเผชิญ วิกฤติการ ์พาีบทบาทเชิบรุก
ในประชาคาอาเซียนและดาเนินควาาสัา.ันธ์กับนานาประเท.อย่าบาีดุลยภา.”
นโยบำยควำมมั่ น คงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภำรกิ จ ของส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
ศึก ษำธิ กำร าี นโยบายส าคัญเ.ื่ อเสริาสร้าบควาาาั่ นคบที่ เป็ นแก่ นหลั กขอบชาติ พ(.ธศพเป็ นหน่ วยหลั ก)พ
เกี่ยวข้อบในพ3พนโยบายพดับนี้
นโยบำยที่ 1พเสริาสร้าบควาาาั่นคบขอบสถาบันหลั กขอบชาติพและการปกครอบ
ระบอบประชาธิปไตยอันาี.ระาหากษัตริย์ทรบเป็นประาุขพ
ข้อพ1ศ1พเสริาสร้าบควาารู้พควาาเข้าใจที่ถูกต้อบเกี่ยวกับสถาบันชาติ.าสนา
.ระาหากษัตริย์พ
นโยบำยที่ 2 พสร้าบควาาเป็นธรราพควาาปรอบดอบพและควาาสาานฉันท์ในชาติพพพพพพพพพพ
ข้อพ5ศ4พส่บเสริาให้ประชาชนเกิดควาารู้สึกเป็นส่วนหนึ่บขอบชาติพอยู่ร่ วากัน
อย่าบสันติสุขพาีควาารักพควาาภาคภูาิใจในควาาเป็นชาติและเป็น
สับคา.หุวัฒนธรราที่เข้าแข็บ
นโยบำยที่ 3พป้อบกันและแก้ไขการก่อควาาไา่สบบในจับหวัดชายแดนภาคใต้พพพพพพพพพพพ
ข้อพ3ศ3พพเสริาสร้าบสันติสุขและการ.ัฒนาอย่าบยั่บยืนโดยใช้กระบวนการาี
พพพพพพพพส่วนร่วาขอบทุกภาคส่วนเป็น.ลับในการเข้าถึบประชาชนพ
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าประสงค์
1.1 ปรัชญา
“ปฺรชฺญาศพภูยสศพภูาิปัญญาพพเขตต”พพพพ“ปัญญาพ.ัฒนาพภูาิปัญญาท้อบถิ่น”
1.2 วิสัยทัศน์

พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ

“เป็นผู้นาการผลิตและ.ัฒนากาลับคน”
1.3 อัตลักษณ์
“เป็นผู้อ่อนน้อาถ่อาตนพาากล้นจิตอาสาพ.ัฒนาธรราชาติพเปง่ยาสะอาดด้วยคุ ธรรา”
1.4 เอกลักษณ์

พพพพพ

“สร้าบสรรค์ฅนอาชี.พพอย่าบาีคุ ภา.”
1.5 คาขวัญ
“ฝงาือดีพาีทักษะพเสียสละเ.ื่อสับคา”
1.6 พันธกิจ
พพพพพ พพ1ศพส่บเสริาการผลิตและ.ัฒนากาลับคนให้าีคุ ภา.ตาาาาตรฐานวิชาชี.
พพพพพ พพ2ศพส่บเสริาการทาผลบานวิจัยพและการผลิตผลบานทาบวิชาการพเ.ื่อ.ัฒนาการเรียนการ
สอนพ.ัฒนาชุาชนและประเท.
พพพพพ
3ศพสร้าบ.ักยภา.ในการให้บริการวิชาการเ.ื่อตอบสนอบควาาต้อบการขอบชุาชนและสับคา
พพพพพ
4ศพส่บเสริาสถาน.ึกษาในสถาบันฯพให้เป็นแหล่บเรียนรูพ้ ทะนุบารุบ.าสนาพและ.ิลปะพวัฒนธรรา
1.7 เป้าประสงค์
สถาบั น การอาชี ว .ึ ก ษาพ(Institute of Vocational Education)พเป็ น สถาบั นพ
อุดา.ึกษาด้านวิชาชี.และเทคโนโลยีพาีวัตถุประสบค์ให้การ.ึกษาพส่บเสริาวิชาการและวิชาชี.ชั้นสูบ
ที่ชานาญการปฏิบั ติการสอนพการวิจัยพการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีพทานุบารุบ.าสนาพ
.ิลปะและวัฒนธรราพและอนุรักษ์สิ่บแวดล้อาพรวาทั้บให้บริการวิชาการและวิชาชี.แก่สับคา
“เมื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาแล้ว สามารถจัดการอาชีวศึกษาได้จนถึงระดับ
ปริญญาตรี ที่เรียกว่าระบบ 3-2-2 คือ ปวช.- ปวส. –ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
พพพเ.ื่ อ การ.ั ฒ นาสถาบั น สู่ ค วาาเป็ น เลิ . พพสอดคล้ อ บกั บ แนวนโยบายขอบส านั ก บาน
ค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพและแผน.ัฒ นาเ.รษฐกิจแห่ บชาติพพทาบสถาบัน จึบได้จัดทาแผน
ยุทธ.าสตร์เ.ื่อการ.ัฒนาเชิบรุก
การวิเคราะห์ SWOT สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สถาบันาีการระดาควาาคิดพเ.ื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อาภายในและปัจจัยแวดล้อา
ภายนอกสถาบันพซึ่บประกอบไปด้วยด้านการเาือบพด้านเ.รษฐกิจพด้านสับคาและด้านเทคโนโลยีพโดย
ร่วากันกาหนดจุดแข็บ(Strengths) จุดอ่อน( Weaknesses) โอกาสพ(Opportunities) และอุปสรรค/
ภัยคุกคาาพ(Threats) พดับนี้
จุดแข็ง (S: Strengths)
จุดอ่อน (W: Weaknesses)
1. าีสาขาวิชาชี.หลากหลายพครอบคลุ า 1. บาบสาขาวิ ช าชี . ที่ ต ลาดแรบบานในกลุ่ า
ตาาควาาต้ อ บการขอบประชาชนใน
จั บ หวั ด ใกล้ เ คี ย บหรื อ ภาคอุ ต สาหกรรา
กลุ่าจับหวัด
ต้อบการพาีผู้เรียนน้อย
2. าี ก ารก าห นดบ ทบาท พห น้ า ที่ แ ละ 2. การบริ ห ารบุ ค คลยั บ ไา่ เป็ น ไปตาาควาา
ภารกิจตาาโครบสร้าบที่ชัดเจน
ต้อบการขอบสถาน.ึกษาในกลุ่าจับหวัด
3. บุคลากราีเ.ียบ.อครอบคลุาทุกสาขา 3. ควาาคุ้าค่าในการใช้สื่อการเรียนการสอนยับ
วิชาชี.ในการให้บริการทาบการ.ึกษา
ไา่เหาาะสากับสาขาวิชาชี.
4. ให้ ก ารสนั บ สนุ น พสื่ อ พสิ่ บอ านวยควาา 4. การให้ บ ริ ก ารสื่ อ พสิ่ บ อ านวยควาาสะดวกพ
สะดวกบริการและควาาช่วยเหลืออื่นใด
บ ริ ก ารแล ะควาา ช่ วยเห ลื อ อื่ น ใด ท าบ
ทาบการ.ึกษา
การ.ึกษายับไา่ทั่วถึบ
5. าี ก ารระดาบบประาา จากทุ ก ภาค 5. าี ค วาาแตกต่ า บด้ า นบบประาา ระหว่ า บ
ส่วนสนับสนุนการจัดการ.ึกษา
สาขาวิชาชี.ขอบสถาน.ึกษาในกลุ่าจับหวัด
6. าี ก ารแบ่ บ อ านาจการบริ ห ารจั ด การ 6. ขาดการประสานบานในการบริห ารจัด การ
อย่าบชัดเจนาีกฎหาายรอบรับ
ระหว่าบสาขาวิชา
โอกาส (O: Opportunities)
อุปสรรค (T: Threats)
1. เป็ น สั บค า แ ห่ บก ารเรี ย น รู้ พ ส าข าวิ ช าชี . 1. กระแสวัฒ นธรราตะวันตกขัดแย้บกับค่านิยา
หลากหลายพเช่น พช่าบยนต์พช่าบกลโรบบานพช่ าบ
ท า บ สั บ ค า แ ห่ บ ก า ร เรี ย น รู้ อ า ชี . ช่ า บ
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พ ช่าบก่อสร้าบพช่าบโยธาพฯลฯ
อุตสาหกรราและการบริการ
พพพพเป็น.ูนย์รวาด้านเทคโนโลยีพพพพพพ
ครอบครัวอ่อนแอพห่าบเหินสถาบัน
2. (Hard ware Soft ware People ware)
2. .าสนา พไา่เห็นควาาสาคัญในการ.ึกษา
3. าีกฎหาายพและนโยบายที่สนับสนุนด้าน
3. ผู้เรียนเข้าถึบเทคโนโลยีได้บ่ายพขาดาาตรการ
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โอกาส (O: Opportunities)(ต่อ)
อุปสรรค (T: Threats) (ต่อ)
การ.ึกษาวิชาชี.โดยเฉ.าะให้สูบขึ้น
บับคับใช้ทาบกฎหาาย
4. าี.ักยภา.การจัดการ.ึกษาเชิบ.า ิชย์ลุ่า น้า 4. การนานโยบายทาบการ.ึกษาาาใช้ไา่สาาารถ
โขบพ(ภาวะการแข่บขัน)พ
ดาเนินการให้ตรบและรวดเร็วตาาเจตนารา ์
5. าีสถานประกอบการหลากหลายสาหรับการฝึก
ขอบกฎหาายการ.ึกษา
อาชี.
5. ขาดควาาร่ว าาื อจากผู้ เรียนพในการ.ั ฒ นา
6. าีสถาน.ึกษาระดับ อุดา.ึกษาทั้บภาครัฐ และ
ทักษะภาษาอับกฤษพหรือภาษาต่าบประเท.
เอกชน
อื่นให้ได้าาตรฐาน
6. ก า ร .ั ฒ น า ทั ก ษ ะ ภ า ษ าอั บก ฤ ษ ห รื อ
ภาษาต่าบประเท.าีน้อยพไา่ได้าาตรฐาน
7. การ.ัฒ นาทั.นคติและจิตบริการขอบอาชี.
ช่าบฝงาือยับาีน้อย
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ
สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู คณาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในทุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนให้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ วิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานประกอบการ และสถานศึกษาทั้งภายใน
และต่างประเทศ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปวช.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
มาภิบาล
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1. จังหวัดอุบลราชธานี
วิสัยทั.น์พพ
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ“ชุาชนเข้าแข็บพเาือบน่าอยู่พเป็นประตูการค้าและการท่อบเที่ยวพพพพพพพพ
การเกษตราี.ักยภา.”
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ5625
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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
นาสินค้าเกษตราาตรฐานพและปลอดภัยสู่ครัวโลก”
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.าสตร์ที่พ4พอนุรักษ์พฟื้นฟูพ.ัฒนาพทรั.ยากรธรราชาติและสิ่บแวดล้อา
4. จังหวัดอานาจเจริญ
วิสัยทั.น์
“ข้าวหอาาะลิคุ ภา.ดีสู่ตลาดโลกพประชาชนาีคุ ภา.ชีวิตที่
ดีเส้นทาบการค้าสู่สากล”
ยุทธศาสตร์จังหวัดอานาจเจริญ
ยุทธ.าสตร์ที่พ1พ.ัฒนาการผลิตข้าวหอาาะลิและสินค้าเกษตรปลอดภัย
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พพพยุทธ.าสตร์ที่พ5พส่บเสริาการาีส่วนร่วาระหว่าบภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการชุาชนด้านเ.รษฐกิจพการ.ึกษาพ.าสนาพวัฒนธรราพ
ตาาหลักขอบปรัชญาเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ
ยุทธ.าสตร์ที่พ3พส่บเสริาให้ประชาชนาี.ฤติกรราที่เอื้อต่อการาีสุขภา.ดีและ
.ึ่บตนเอบด้านสุขภา.พตาาปรัชญาเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ
พพพยุทธ.าสตร์ที่พ4พส่บเสริาการาีส่วนร่วาขอบภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์พฟื้นฟูพและ
บริหารพพจัดการพทรั.ยากรธรราชาติพสิ่บแวดล้อาพและ.ลับบาน
ยุทธ.าสตร์ที่พ6พ.ัฒนาเ.ื่อเสริาสร้าบควาาาั่นคบ.ื้นที่จับหวัดอานาจเจริญ
ยุทธ.าสตร์ที่พ2พยกระดับการค้าชายแดนพและส่บเสริาการค้าพอุตสาหกรราพ
พพพพพพพพพการลบทุนพการท่อบเที่ยวสู่สากล

ประวัติ ความเป็นมา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประวัติ ความเป็นมา
.ระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว .ึ ก ษาพ.ศ.ศพ5661พประกา.ในราชกิ จ จานุ เ บกษาพพพพพพพพพพพพพพ
เาื่อวันที่พ6พพาีนาคาพพ.ศ.ศพ5661พพค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพ(กอ.ศ)พได้ประกา.ค ะกรราการ
การอาชีว.ึกษาเรื่อบพกาหนดหลักเก ฑ์การรวาและการแยกสถาน.ึกษาเ.ื่อจัดตั้บเป็นสถาบันการ
อาชีว.ึกษาพ.ศ.ศพ5664ลบวันที่พ9พพาีนาคาพ5664พตาาาาตราพ13พพขอบพ.รบศพการอาชีว.ึกษาพพ5661พ
ที่กาหนดให้พ“สถาน.ึกษาอาชีว.ึกษาสาาารถรวากันเป็นสถาบันได้พการรวาสถาน.ึกษาอาชีว.ึกษา
เ.ื่อจัดตั้บเป็นสถาบันการอาชีว.ึกษาให้กระทาได้โดยคาแนะนาขอบค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพ
และคานึ บถึบการประสานควาาร่วาาือให้ เกิดประโยชน์สู บสุ ดในการใช้ทรั.ยากรร่วากันพทั้บนี้ให้
เป็นไปตาาที่กาหนดในกฎกระทรวบศศศ” และสานักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพ(สอ.ศ)พจัด ทา
กฎกระทรวบจัดตั้บสถาบันการอาชีว.ึกษาพ.ศ.ศพพ5666พผ่านค ะรัฐานตรีเาื่อวันที่พ16พากราคาพ
5666พและประกา.กฎกระทรวบฯพในราชกิจจานุเบกษาพในวันที่พพ57พาิถุนายนพพ5666 โดยาีสถาบัน
การอาชีว.ึกษาทั้บสิ้นพพจานวนพ53พสถาบันพประกอบด้วย
พพพพพพพพพพพพพพ1ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคกลาบพ1-6พ
จานวนพ6พสถาบัน
พพพพพพพพพพพพพพ5ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคใต้พ1-3
จานวนพ3พสถาบัน
พพพพพพพพพพพพพพ3ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออก
จานวนพ1พสถาบัน
พพพพพพพพพพพพพพ4ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ1-6พจานวนพ6พสถาบัน
พพพพพพพพพพพพพพ6ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคเหนือพ1-4
จานวนพ4พสถาบัน
พพพพพพพพพพพพพพ2ศพสถาบันการอาชีว.ึกษากรุบเท.าหานคร
จานวนพ1พสถาบัน
7ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาการเกษตร
จานวนพ4พสถาบัน
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สถาบั น การอาชี ว .ึ กษาภาคตะวัน ออกเฉีย บเหนื อพพ4พพเป็ น สถาบั น อุ ด า.ึ ก ษาสั บกั ด
สานักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพกระทรวบ.ึกษาธิการพจัดตั้บขึ้นโดย.ระราชบัญญัติการ
อาชี ว .ึก ษาพ.ศ.ศพ5661พพได้เปิ ด การเรีย นการสอนในระดับ ปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยีห รือ สาย
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
3ศพจับหวัดอานาจเจริญ
พ
พพพพพพ
-พพวิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
4ศพจับหวัดยโสธร
-พวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ข้อมูลทาเลที่ตั้ง
ที่ตั้บสานักบานสถาบั นการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4พพตั้บอยู่บ้านเลขที่พ235พ
หาู่พ4พบ้านทุ่บนาคาพพถนนวารินพ–พ.ิบูลพพตาบลบุ่บไหาพอาเภอวารินชาราบพพจับหวัดอุบลราชธานีพพ
34190

4
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ข้อมูลด้านอัตรากาลัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

5
79
1

5
5
16 102
2

5
19

5
98
4

4
34
4

3

4

7

3

6

4

27

7

8

27

32

31

8
6

132
6

4

343
403

137
67

28
65

19

28
42

7

31
63

40
44

50
95

รวม

สานักงานสถาบันฯ

วิทยาลัยเทคนคิยโสธร

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

5
95
2

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ก.ข้าราชการ
1. ผู้บริหาร
2. ข้าราชการครู
3. ข้าราชการพลเรือน
ข. ลูกจ้างประจา
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน
ค.พนักงานราชการ
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน
ง.ลูกจ้างชั่วคราว
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการทีอ่ นื่
ช. มีอตั ราว่าง ไม่มีคนครอง
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจา
รวมทัง้ สิน้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

รายการ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

จานวน (คน)

4

29
23

7

ทัง้ สิน้

38
443
13

14

316 190 110 237 143 289 120

14

1,419

*ข้อมู ลจาก

[ดึงดู1.ดหนัความสนใจของผู
อ้ ่านของคุลว.18
ณด้วยค
าอ้างอิงที่ยอดเยีย่ มจากเอกสาร หรื อใช้พ้นื ที่น้ ีเพื่อเน้นจุดสาคัญ เมื่อต้องการ
งสือ วท.ดด ที่ ศธ 0627.3/1768
ต.ค.61
ข้
อ
าเร็ลจากกล่
การศึองข้
กษาระดั
2. หนั
งสืออวท.ศก
ที่ ศธ
ลว.22 ต.ค.61
วางกล่
องข้
ความที
่ส่ว0627.4/2389
นใดก็ตามของหน้
านีมู้ ก็ลเพีผูย้สงแค่
อความนับ้ นปริ
มา]ญญาตรี

ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

3. หนังสือ วก.ศก ที่ ศธ 0627.5/841 ลว.26 ต.ค.61
4. หนังสือ วอศ.อบ ที่ ศธ 0627.2/1656 ลว.24 ต.ค.61
5. หนังสือ วท.ยโสธร ที่ ศธ 0627.6/2360 ลว.15 พ.ย.61
ลาดับ
วิทยาลัย
6. หนังสือ วท.อบ ที่ ศธ 0627.1/2655 ลว.16 พ.ย.61

1
2
3

สาขา

เทคนิคอุบลราชธานี
เทคโนโลยียานยนต์
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี การบัญชี
เทคนิคเดชอุดม
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
เทคโนโลยีไฟฟ้า
4
เทคนิคยโสธร
เทคโนโลยียานยนต์
เทคโนโลยีไฟฟ้า
5
เทคนิคศรีสะเกษ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
เทคนิคอานาจเจริญ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
การตลาด
7
การอาชีพศีสะเกษ
รวม
**ข้อมูลจากงานทะเบียน สถาบัน

ปีที่เข้าศึกษา

2556
19
13
16
9
18
13
88

2557
16
20
12
6
0
0
7
8
13
16
98

2558
8
21
0
0
4
8
23
9
10
8
91

2559
16
19
9
13
7
8
11
9
16
0
108

รวม
59
73
37
28
11
16
41
44
52
24
385
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ข้อมูลแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 1/2562

ลาดับ

วิทยาลัย

1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลคอมพิวเตอร์
รวม
2 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2.2 สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
รวม
3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
รวม
4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
4.1 สาขาวิชาการบัญชี
4.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
รวม
5 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
5.2 สาขาวิขาเทคโนโลยียานยนต์
5.3 สาขาวิขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
5.4 สาขาวิชาการบัญชี
รวม
6 วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
รวม
7 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
รวม
รวมทัง้ สิน้

รหัสกลุม่ 2562
(แผนรับ)

หมายเหตุ

20
20
20
60
20
20
20
60
20
20
20
20
40
20
20
20
20
80
20
20
20
20
300
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ข้อมูลจำนวนผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561
ของวิทยำลัยในสังกัดสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่

จังหวัด

ปวช.

สถานศึกษา
ปี1

1
2
3
4

ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

5 อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
6 ยโสธร
วิทยาลัยเทคนิคโยโสธร
7 อานาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
รวมทั้งสิน้

1,214
513
528
1,075

ปี2

ปี3

835 791
341 430
375 604
813 1,409

752 523 646
942 673 839
683 520 584
5,707 4,080 5,303

ปวส.
รวม

ปี1

ปี2

2,840 1,361 1,090
1,284 397 346
1,507 451 587
3,297 1,578 2,104

ป.ตรี
รวม
2,451
743
1,038
3,682

1,921 866 690 1,556
2,454 878 836 1,714
1,787 655 541 1,196
15,090 6,186 6,194 12,380

ปี1

ปี2

29

รวมทัง้ สิน้
รวม

36

11
25

11
61

5,372
2,027
2,556
7,040

19
33
9
126

21
32
30
171

40
65
39
297

3,517
4,233
3,022
27,767

-

52
-

81
-

*หมายเหตุ ข้อมูลจากงานทะเบียนสถาบันฯ การรายงานงวดที่ 2 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
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แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้อานวยการสถาบันฯฉ.4
สานักงานผู้อานวยการ
สถาบัน

สานัก.ัฒนายุทธศาสตร์
และควาาร่วาาืออาชีวศีกษา

สานัก.ัฒนากิจการนักศึกษา
และกิจการ.ิเศษ

ศูนย์วิจัยและ.ัฒนาการ
อาชีวศึกษา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์

ฝ่ายโครงการ
.ระราชดาริ

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรา

ฝ่ายบริหารทรั.ยากร
บุคคล

ฝ่ายควาาร่วาาือ
ฝ่ายเทคโนโยลีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหาร
งบประาา

ฝ่ายส่งเสริาและ.ัฒนา
องค์การนักศึกษา

อาชีวศึกษาบั ฑิต

ฝ่ายหลักสูตร
และการสอน
ฝ่ายประกันคุ ภา.
การศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและ
ประเาินผล

ฝ่ายงานการคลังและ
.ัสดุ
งานการเงิน

งานบัญชี

งาน.ัสดุ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงงบประาา ..ศ.2562
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ทำเนียบบุคลำกรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
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ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
ผลการใช้จา่ ยเงินปี (ปี 2561) ผลผลิ ต/โครงการ

แผนงาน/งบรายจ่าย

งบประมาณ
โครงการพัฒนาทัก ษะอาขี

ผลผลิต ปวช.

ผลผลิต ปวส.

ผลผลิต ป.ตรี

พแบบบูรณาการเพือ่ รับโอกาส

โครงการผลงานวิจยั

สร้างงานสร้างอาชคพสร้าง

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายได้

รวมงบประมาณทัง้ สิน้
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (รายการ
งบประจา)

300,000.00
-

1,149,560.99
-

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน

10,446,548.73

คุ ณ ภาพชีวิต ครูค ณาจารย์และ

บูรณาการเพื่ อรับโอกาสสร้างงาน

บุค ลากรทางการศึ ก ษา

สร้างอาชคพสร้างรายได้

อาชี วศึ ก ษาด้ าน เท คโน โลยีฐ าน
น วัต กรรม Inno vative Techno lo gy

รายได้สถาบัน

งบลงทุน

ให้ พร้ อมก้ าวสู่ Thailand 4.0

3,792,464.02

5,198,364.02

1,353,400.00

453,850.00

1,807,250.00

52,500.00

416,787.02

469,287.02

275,737.00

275,737.00

-

222,103.00

โครงการพั ฒ น ามาตรฐาน ก าลัง คน

22,140,832.81

-

-

โครงการพั ฒ นาทั ก ษะอาขีพ แบบ

3,792,464.02

1,405,900.00

20,000.00

รวมทัง้ สิน้

โครงการผลิต พั ฒ นาเสริมสร้าง

-

-

2,300,956.07
-

3,909,200.00
-

- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

-

- งบรายจ่ายอื่น
2. แผนงานพื้นฐานด้ารการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

2,646,090.00
-

849,953.99

8,890,648.73

849,953.99

8,890,648.73

-

-

-

-

-

-

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน

-

2,646,090.00
9,740,602.72
9,740,602.72

-

-

- งบเงินอุดหนุน

-

- งบรายจ่ายอื่น

-
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3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อ)
ผลการใช้จา่ ยเงินปี (ปี 2561) ผลผลิ ต/โครงการ

แผนงาน/งบรายจ่าย

งบประมาณ
โครงการพัฒนาทักษะอาขี

ผลผลิต ปวช.

ผลผลิต ปวส.

ผลผลิต ป.ตรี

พแบบบูรณาการเพือ่ รับโอกาส

โครงการผลงานวิจยั

สร้างงานสร้างอาชคพสร้าง

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายได้

3. แผนงานบูรณาพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ

-

-

-

-

-

รวมทัง้ สิน้

โครงการผลิต พั ฒ นาเสริมสร้าง

โครงการพั ฒ นาทั ก ษะอาขีพ แบบ

คุ ณ ภาพชีวิต ครูค ณาจารย์และ

บูรณาการเพื่ อรับโอกาสสร้างงาน

บุค ลากรทางการศึ ก ษา

สร้างอาชคพสร้างรายได้

-

โครงการพั ฒ น ามาตรฐาน ก าลัง คน
อาชี วศึ ก ษาด้ าน เท คโน โลยีฐ าน
น วัต กรรม Inno vative Techno lo gy

รายได้สถาบัน

งบลงทุน

ให้ พร้ อมก้ าวสู่ Thailand 4.0

-

2,300,956.07

-

-

2,300,956.07

- งบบุคลากร

-

- งบดาเนินงาน

-

- งบลงทุน

-

- งบเงินอุดหนุน

-

-

- งบรายจ่ายอื่น
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

2,300,956.07
300,000.00

299,607.00

150,000.00

-

-

-

-

-

2,300,956.07
-

-

449,607.00

- งบบุคลากร

-

- งบดาเนินงาน

-

- งบลงทุน

-

- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั สถาบันการอาชีวศึกษา

150,000.00
300,000.00
-

150,000.00

299,607.00

299,607.00

-

-

-

-

-

-

-

3,909,200.00

-

3,909,200.00

- งบบุคลากร

-

- งบดาเนินงาน

-

- งบลงทุน (ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอานวยการ)
- งบลงทุน (ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย)
- งบรายจ่ายอื่น

-

2,927,200.00

2,927,200.00

982,000.00

982,000.00
-

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562
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3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อ)
ผลการใช้จา่ ยเงินปี (ปี 2561) ผลผลิ ต/โครงการ

แผนงาน/งบรายจ่าย

งบประมาณ
โครงการพัฒนาทักษะอาขี

ผลผลิต ปวช.

ผลผลิต ปวส.

ผลผลิต ป.ตรี

พแบบบูรณาการเพือ่ รับโอกาส

โครงการผลงานวิจยั

สร้างงานสร้างอาชคพสร้าง

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายได้

5. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต

-

-

-

20,000.00

-

รวมทัง้ สิน้

โครงการผลิต พั ฒ นาเสริมสร้าง

โครงการพั ฒ นาทั ก ษะอาขีพ แบบ

คุ ณ ภาพชีวิต ครูค ณาจารย์และ

บูรณาการเพื่ อรับโอกาสสร้างงาน

บุค ลากรทางการศึ ก ษา

สร้างอาชคพสร้างรายได้

222,103.00

โครงการพั ฒ น ามาตรฐาน ก าลัง คน
อาชี วศึ ก ษาด้ าน เท คโน โลยีฐ าน
น วัต กรรม Inno vative Techno lo gy

รายได้สถาบัน

งบลงทุน

ให้ พร้ อมก้ าวสู่ Thailand 4.0

-

-

-

-

242,103.00

- งบบุคลากร

-

- งบดาเนินงาน

-

- งบลงทุน

-

- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่

20,000.00

222,103.00

-

242,103.00
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3.2 สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ประมาณการรายรับ

20,889,790.00 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.)

7,091,030.00 บาท

1.ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน

1,050,180.00 บาท

2.คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป

6,040,850.00 บาท

2.1 คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป(สถาบันฯ)

1,490,000.00 บาท

2.1.1 ค่าบารุงการศึกษา

(ร้อยละ 40)

947,200.00 บาท

2.1.2 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

54,000.00 บาท

2.1.3 ค่าประกันของเสียหาย

180,000.00 บาท

2.1.4 ค่าคูม่ อื นักศึกษา

27,000.00 บาท

2.1.5 ค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษา

27,000.00 บาท

2.1.6 ค่าใบแสดงผลการเรียน

36,400.00 บาท

2.1.7 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

218,400.00 บาท

2.2 คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป(โอนคืนวิทยาลัยฯ)
2.2.1 ค่าบารุงการศึกษา

4,550,850.00 บาท

(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 ค่าบารุงห้องพยาบาล

59,200.00 บาท

2.2.5 ค่าบารุงห้องสมุด

118,400.00 บาท

2.2.6 ค่าบารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

177,600.00 บาท

2.2.7 ค่าสื่อและเอกสารการศึกษา

177,600.00 บาท

2.2.8 ค่าสาธารณูปโภคเพือ่ การศึกษา

177,600.00 บาท

2.2.9 ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา

118,400.00 บาท

2.2.10 ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก

18,000.00 บาท

2.2.11 ค่าสมัครสอบคัดเลือก

36,000.00

ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 ทีค่ าดว่าจะได้รับ

13,798,760.00 บาท

งบบุคลากร

1,382,160.00 บาท

งบดาเนินงาน

9,743,400.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น

2,463,200.00 บาท

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

-

บาท

210,000.00 บาท
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สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต่อ)
2. ประมาณการรายจ่าย

20,889,790.00

งบบุคลากร
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

1,873,200.00 บาท
1,382,160.00 บาท

บาท

451,440.00 บาท

- ค่าครองชีพชั่วคราว

3,600.00 บาท

- ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน

36,000.00 บาท

งบดาเนินงาน

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
1. สิ่งปลูกสร้าง

บาท

- บาท

2. ค่าครภัณฑ์โครงการปรับปรุง

- บาท

ภูมิทศั น์อาคารอานวยการ

งบเงินอุดหนุน

210,000.00 บาท

1. อุหนุนทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
2. อุดหนุนวิจัย/สิ่งประดิษฐ์

210,000.00 บาท
-

บาท
-

งบสารองเพื่อสนุบสนุนนโยบาย สอศ.

1. นโยบายเร่งด่วน

-

บาท

2. นโยบายตามยุทธศาสตร์

-

บาท

3. สารองฉุกเฉินเงินงบประมาณ

-

บาท

4. สารองฉุกเงินเงินรายได้

-

บาท

บาท
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบบุคลากร
รวมทัง้ สิน้ เป็นเงินงบประมาณ

งบดาเนินงาน

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

งบลงทุน

1,382,160.00

9,743,400.00

2,463,200.00

210,000.00

1.งานตามภาระงานประจา

1,382,160.00

9,743,400.00

2,463,200.00

210,000.00

1.1 งบบุคลากร

1,382,160.00

-

-

-

1.1.1 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,382,160.00

-

รวมงบประมาณ
ทัง้ สิน้

รายละเอียด/หมายเหตุ

(บกศ.)
-

7,091,030.00

20,889,790.00

7,091,030.00

20,889,790.00

491,040.00

1,873,200.00
1,382,160.00

1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

115,180บาท×12เดือน

-

- เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ จานวน 2 คน

242,880.00

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

- แม่บ้าน-นักการภารโรง จาวน 2 คน

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

6,048,190.00

14,246,590.00

-

5,055,000.00

- เงินเพิม่ ค่าครองชีพ (ธุรการ 1 คน)
- ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน
1.2 งบดาเนินงาน
1.2.1 ค่าตอบแทน
1.2.1.1 ค่าตอบแทนนายกสภาสถาบัน

8,198,400.00

-

-

5,055,000.00

-

-

150,000.00

1.2.1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสถาบัน(ทีไ่ ม่ใช่ข้าราชการ)
- ตาแหน่งผู้อานวยการ

-

150,000.00

12,500 บาท ×12เดือน

900,000.00

900,000.00

75,000บาท×12เดือน

- ตาแหน่งรองผู้อานวยการ

1,656,000.00

1,656,000.00

69,000บาท×12เดือน×2 คน

- ตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการ

624,000.00

624,000.00

52,000บาท×12เดือน
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

1.2.1.3 ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งผูบ้ ริหารสถาบัน

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

งบลงทุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

รวมงบประมาณ
ทัง้ สิน้

รายละเอียด/หมายเหตุ

(บกศ.)

-

- ตาแหน่งผู้อานวยการ

360,000.00

360,000.00

30,000บาท×12เดือน

- ตาแหน่งรองผู้อานวยการ

480,000.00

480,000.00

20,000บาท×12เดือน×2 คน

- ตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการ

134,400.00

134,400.00

11,200บาท×12เดือน

1.2.1.4 เงินค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ

-

- ค่าตอบแทนประชุมสภา

-

- ค่าเบี้ยประชุมนายกสภาสถาบัน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาสถาบัน

24,000.00

24,000.00

2,000บาท×12เดือน

249,600.00

249,600.00

1,600×12เดือน×13คน

- ค่าตอบแทนประชุมอนุกรรมการประชุมอนุกรรมการ
ฝ่ายกฎหมาย/วิชาการ/ประกันคุณภาพ/บริพัฒนา

-

ระบบบริหารจัดการและบุคลากร/คณะกรรมการ
บริหารสถาบันฯ
- ค่าเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการสถาบัน

30,000.00

30,000.00

1,250บาท×4คณะ (6ครั้ง/ปี)

- ค่าเบี้ยประชุมรองประธานอนุกรรมการสถาบัน

27,000.00

27,000.00

1,125บาท×4คณะ(6ครั้ง/ปี)

264,000.00

264,000.00

1,000บาท×4คณะๆละ×11คน(6ครั้ง/ปี)

84,000.00

84,000.00

1,000บาท×14คน (6ครั้ง/ปี)

72,000.00

72,000.00

60บาท80ชม.×20คน

- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการสถาบัน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
1.2.1.5 ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบบุคลากร
1.2.2 ค่าใช้สอย
1.2.2.1

งบดาเนินงาน
2,009,238.00

ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (โอนเงิน
คืนวิทยาลัยในสังกัดตามประกาศสถาบันฯ)

งบรายจ่ายอืน่
-

งบอุดหนุน

งบลงทุน
-

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

1.2.2.3

ทัง้ สิน้

รายละเอียด/หมายเหตุ

(บกศ.)
5,968,190.00

7,977,428.00

5,034,748.00

5,034,748.00

1.2.2.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุมสภาสถาบัน

- ค่าพาหนะเดินทางกรรมการสภาสถาบัน

รวมงบประมาณ

153,600.00

153,600.00

4คน×12ครั้ง×400กม×4บาท×2ไป-กลับ

- ค่าทีพ่ กั กรรมการสภาสถาบัน

14,400.00

14,400.00

1คน×12ครั้งๆละ×1,200

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการประชุมสภา

52,080.00

52,080.00

(120บาท+35บาท×14คน) × 4 คณะ (6 ครัง้ /ปี)

ค่าใช้จา่ ยในการประชุมอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย/

-

วิชาการ/ประกันคุณภาพ/บริพัฒนาระบบบริหาร
-

ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการประชุม

อนุกรรมการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารสถาบัน
1.2.2.4 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

20,460.00

20,460.00

13,020.00

13,020.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1.2.2.5 ค่าใช้สอยอืน
่ ๆ

- ค่าถ่ายเอกสาร

120บาท×11คน×2คณะ+35บาท×คน×4
คณะ) (6ครั้ง/ปี)
(อาหาร120บาท×14คน)+(เครื่องดืม35
บาท×14คน) (6ครั้ง/ปี)

144,000.00

- ค่าสมทบประกันสังคม 5 %

69,108.00

- ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ

144,000.00
91,680.00

พนักงานราชการ 6 รายลูกจ้างชัว่ คราว 3 ราย

30,000.00

30,000.00

30,000บาท/ปี

- ค่าซ่อมครุภัณฑ์

30,000.00

30,000.00

30,000บาท/ปี

- ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง

20,000.00

20,000.00

20,000บาท/ปี

- ค่าประกันของเสียหาย

22,572.00

12,000บาท×12เดือน

887,000.00

887,000.00
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

งบลงทุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

- จ้างเหมาบริการตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
- จ้างเหมาบริการตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

1.2.3 ค่าวัสดุ

ทัง้ สิน้

รายละเอียด/หมายเหตุ

(บกศ.)

1.2.2. ค่าจ้างเหมาบริการ
6

รวมงบประมาณ

166,980.00

15,180.00

182,160.00

7,590บาท*2คน*12เดือน

95,590.00

8,690.00

104,280.00

8,690บาท*1คน*12เดือน

597,762.00

-

-

-

-

597,762.00

- ค่าวัสดุสานักงาน(การประชุมสภาและคณะอนุกรรมการ)

108,000.00

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

180,000.00

180,000.00

15,000 บาท×12เดือน

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

100,000.00

100,000.00

100,000บาท/ปี

- ค่าวัสดุงานบ้านและงานครัว

30,000.00

30,000.00

30,000บาท/ปี

- ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์

10,000.00

10,000.00

10,000บาท/ปี

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000.00

10,000.00

10,000บาท/ปี

120,000.00

120,000.00

120,000บาท/ปี

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

10,000.00

10,000.00

10,000บาท/ปี

- วัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา

10,000.00

-

10,000.00

10,000บาท/ปี

- วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์

19,762.00

-

19,762.00

19,762บาท/ปี

1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่า)

536,400.00

- ค่าไฟฟ้า

400,000.00

- ค่าวัสดุก่อสร้าง

- ค่าไปรษณีย์

24,000.00

-

-

-

108,000.00

-

80,000.00

616,400.00

80,000.00

480,000.00

40,000บาท*12เดือน

24,000.00

2,000บาท*12เดือน
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

- ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต

30,000.00

- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนทีผ่ ู้อานวยการสถาบัน

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

งบลงทุน

รวมงบประมาณ

รายละเอียด/หมายเหตุ

ทัง้ สิน้

(บกศ.)

30,000.00

2,500บาท*12เดือน

24,000.00

24,000.00

2,000บาท*12เดือน

- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนทีร่ องผู้อานวยการสถาบัน

24,000.00

24,000.00

1,000บาท*12เดือน

- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนทีผ่ ู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน

12,000.00

12,000.00

1,000บาท*12เดือน

- ค่าโทรศัพท์สานักงาน

12,000.00

12,000.00

1,000บาท*12เดือน

- ค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย

2,400.00

2,400.00

200บาท*12เดือน

- ค่าบริการโดเมนเนมรายปี

8,000.00

8,000.00

8,000บาท/ปี

1.2.5 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระงานหน่วยงาน
1 โครงการจัดซื้อวัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1,545,000.00

-

1,859,400.00

-

-

551,800.00
-

420,000.00

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

420,000.00

305,000.00

3 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์

495,000.00

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานพระพุทธรูปสถาบัน

150,000.00

-

7 โครงการสืบสานขนบธรรมเนียนประเพณีไทยประจาปี
2562
8 โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสถาบัน

305,000.00
495,000.00
150,000.00

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บของ
6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเดิน

3,956,200.00

-

480,000.00

*

480,000.00

65,000.00

65,000.00

18,000.00

18,000.00
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบบุคลากร
9

งบดาเนินงาน

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

งบลงทุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

รวมงบประมาณ
ทัง้ สิน้

รายละเอียด/หมายเหตุ

(บกศ.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาศักยภาพ และ
บุคลิกภาพของนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษายุค

50,000.00

50,000.00

120,000.00

120,000.00

30,000.00

30,000.00

ไทยแลนด์ 4.0
10 โครงการศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11 โครงการเสริมสร้างทักษะ การปลูก การบารุงรักษา
การจัดตกแต่งสวน และผูกผ้าประดับ สาหรับลูกจ้าง
และบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
12 โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

50,000.00

13 โครงการจัดทาคูม่ อื นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
14 โครงการจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562

-

50,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

15 โครงการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียนผู้สาเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

ปฏิบัตกิ าร ประจาปีการศึกษา 2561
16 โครงการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร ประจาปีการศึกษา 2561

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ

แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบบุคลากร
17

โครงการจัดซื้อวัสดุอาชีวศึกษาบัณฑิต

18

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร ประจาปีการศึกษา 2561

19

งบดาเนินงาน

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

งบลงทุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

รวมงบประมาณ
ทัง้ สิน้

รายละเอียด/หมายเหตุ

(บกศ.)
156,800.00

156,800.00

75,000.00

75,000.00

75,000.00

75,000.00

60,000.00

60,000.00

150,000.00

150,000.00

50,000.00

50,000.00

25,000.00

25,000.00

65,000.00

65,000.00

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร ประจาปี
การศึกษา 2562

20

โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร ประจาปีการศึกษา 2561

21

โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษา ทีส่ าเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561

22

โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือ สายปฏิบัตกิ าร
ในสถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2562

23

โครงการประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัตงิ านเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร ประจาปีการศึกษา 2561

24

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร การปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
พ.ศ. 2560 (คอศ.1)

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ

แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบบุคลากร
25

งบดาเนินงาน

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

งบลงทุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

รวมงบประมาณ
ทัง้ สิน้

รายละเอียด/หมายเหตุ

(บกศ.)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาคูม
่ อื หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไปและหมวดวิชาเฉพาะพืน
้ ฐานหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

15,000.00

15,000.00

20,000.00

20,000.00

200,000.00

200,000.00

300,000.00

300,000.00

150,000.00

150,000.00

50,000.00

50,000.00

80,000.00

80,000.00

25,000.00

25,000.00

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
26

โครงการพัฒนา คอศ.2-6 ตามกรอบคุณวฒิการศึกษา
วิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร พัฒนาครู คณาจารย์เพือ่
สร้างงานวิจัยและตีพม
ิ พ์เผยแพร่ในการประชุมทาง
วิชาการ

28

โครงการประชุมวิชาการนวตกรรม และเทคโนโลยี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

29

โครงการยกระดับความรู้ความชานาญ
ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

30

โครงการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือจัดการ
อาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน ในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ (IVENE 4 Cooperation Parnership)

31

โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพือ่
สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

32

โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบบุคลากร
33

งบดาเนินงาน

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

งบลงทุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

รวมงบประมาณ
ทัง้ สิน้

รายละเอียด/หมายเหตุ

(บกศ.)

โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการสถาบันการ

15,000.00

15,000.00

25,000.00

25,000.00

35,000.00

35,000.00

20,000.00

20,000.00

51,400.00

51,400.00

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
34

โครงการนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561

35

โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

36

โครงการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบัน
โดยหน่วยงานต้นสังกัด

37

โครงการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

38

โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

39

โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

40

โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

41

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ

42

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบและ
บุคลากร

43

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการ
อาชีวศึกษา

44

โครงการประชุมคณะกรรมคณะอนุกรรมการฝ่าย
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

45

โครงการประชุมคณะกรรมคณะอนุกรรมการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์

-

งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย

-

งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย

-

งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย

-

งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย

-

งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย

-

งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย

-

งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย

-

งบประมาณในงบหน้ารายจ่าย

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.2.6 โครงการรองรับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ สอศ./พรบ.งบประมาณ
1

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

-

-

603,800.00

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

งบลงทุน

-

-

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

รวมงบประมาณ

รายละเอียด/หมายเหตุ

ทัง้ สิน้

(บกศ.)
-

603,800.00

40,000.00

40,000.00

213,800.00

213,800.00

350,000.00

350,000.00

โครงการผลิตและพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

3

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3.งบลงทุน

-

-

-

-

3.1 สิ่งปลูกสร้าง
3.2 ค่าครุภัณฑ์
3.3.1 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์อาคารอานวยการ

-

-

3.2.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ

-

เครือข่าย
3.3.3 ครุภัณฑ์เครื่องกรองน้า
4.งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

-

210,000.00

-

210,000.00

-

210,000.00

- เงินอุดหนุนสิงประดิษฐ์ / งานวิจัย
5.โครงการพิเศษ

210,000.00
-

-

-

-

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

งบลงทุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

รวมงบประมาณ

รายละเอียด/หมายเหตุ

ทัง้ สิน้

(บกศ.)

6.โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบ)

-

-

-

- โครงการกิจกรรม 5 ส สถาบัน
7. สารองเพือ่ สนุบสนุนนโยบาย สอศ.

-

-

-

1. นโยบายเร่งด่วน
2. นโยบายตามยุทธศาสตร์
3. สารองฉุกเฉินเงินงบประมาณ
4. สารองฉุกเงินเงินรายได้

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562
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3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงานตามภาระงานประจา/โครงการและแผนใช้จา่ ยเงิน
ที่

งาน/โครงการ/กิจ กรรม
งบรายจ่ าย/รายการ

ชื่อ - สกุล

งบประมาณ

บริ หาร/จั ดการ

ที่ใ ช้

รวมทั้ งสิ้น เป็ น เงิน งบประมาณ

แผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ปี 2561
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

รวมเป็ นเงิน

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

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 งบบุ ค ลากร

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 งบดาเนิ น งาน

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

3,956,200

-

28,000

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 งานตามภาระงานประจา(1.1+1.2)

809,300

837,300

1.3.1 โครงการจัดซื้อวัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.3 โครงการพั ฒ นาสถาบั น/ภาระงานหน่ ว ยงาน

งานพัสดุ

420,000

210,000

210,000

-

210,000

210,000

-

420,000

1.3.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานพัสดุ

305,000

175,000

175,000

-

130,000

130,000

-

305,000

1.3.3 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์

งานอาคารฯ

495,000

257,500

257,500

113,750

-

495,000

1.3.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานพระพุทธรูปสถาบัน

งานอาคารฯ

150,000

-

-

150,000

1.3.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บของ

งานอาคารฯ

-

-

1.3.6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเดิน

งานอาคารฯ

480,000

1.3.7 โครงการสืบสานขนบธรรมเนียนมประเพณีไทย

งานบุคลากร

65,000

16,400

16,400

ประจาปี 2562
1.3.8 โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสถาบัน
1.3.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาศักยภาพ

งานบุคลากร
งานบุคลากร

18,000
50,000

18,000

18,000

-

-

-

งานบุคลากร

120,000

-

-

-

งานบุคลากร

30,000

-

-

-

30,000

19,000

6,500

-

-

-

123,750

123,750

150,000

150,000

-

5,400

5,400

113,750
-

-

480,000

480,000

5,400

16,200

5,400

5,400

5,400

50,000

-

-

480,000

16,200

65,000

-

-

18,000

50,000

-

50,000

16,200

5,400

5,400

5,400

และบุคลิกภาพของนักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษายุคไทยแลน 4.0
1.3.10 โครงการศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ

120,000

120,000

120,000

30,000

30,000

13,000

50,000

บริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.3.11 โครงการเสริมสร้างทักษะ การปลูก การบารุงรักษา

การจัดตกแต่งสวน และผูกผ้าประดับ สาหรับลูกจ้าง
และบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.3.12 โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

งานประชาสัมพันธ์

50,000

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.3.13 โครงการจัดทาคูม่ อื นักศึกษา ประจาปีการศึกษา

-

18,000

6,000

6,500

งานทะเบียน

45,000

1.3.14 2562
โครงการจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ประจาปี

งานทะเบียน

45,000

-

-

45,000

-

45,000

-

45,000

-

-

45,000

-

45,000

-

การศึกษา 2562
1.3.15 โครงการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน

45,000

งานทะเบียน

20,000

-

1,250

3,125

3,125

9,375

20,000

-

6,000

6,000

-

6,000

1,250

6,500

3,125

9,375

3,125

6,500

3,125

-

3,125

ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัตกิ าร ประจาปีการศึกษา 2561

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562
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3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงานตามภาระงานประจา/โครงการและแผนใช้จา่ ยเงิน(ต่อ)
งาน/โครงการ/กิจ กรรม
งบรายจ่ าย/รายการ

ที่

1.3.16 โครงการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี

ชื่อ - สกุล

งบประมาณ

บริ หาร/จั ดการ

ที่ใ ช้

งานทะเบียน

20,000

1.3.17 โครงการจัดซื้อวัสดุอาชีวศึกษาบัณฑิต

อาชีวศึกษาบัณฑิต

156,800

1.3.18 โครงการปัจฉิมนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย

อาชีวศึกษาบัณฑิต

75,000

อาชีวศึกษาบัณฑิต

แผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ปี 2561
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

20,000

รวมไตรมาส 3

-

-

78,400

-

-

-

75,000

-

-

-

อาชีวศึกษาบัณฑิต

60,000

-

-

-

1.3.21 โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษา ที่

อาชีวศึกษาบัณฑิต

150,000

-

-

สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
1.3.22 โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา

อาชีวศึกษาบัณฑิต

50,000

-

-

อาชีวศึกษาบัณฑิต

25,000

-

-

อาชีวศึกษาบัณฑิต

65,000

-

อาชีวศึกษาบัณฑิต

15,000

ก.ค.62

ส.ค.62

ก.ย.62

รวมไตรมาส 4

รวมเป็ นเงิน

20,000

-

20,000

78,400

78,400

-

156,800

75,000

75,000

-

75,000

75,000

75,000

60,000

60,000

60,000

-

150,000

150,000

150,000

-

50,000

50,000

50,000

25,000

-

25,000

-

-

65,000

4,500

15,000

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร ประจาปีการศึกษา
2561
78,400

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร ประจาปีการศึกษา
2561
1.3.19 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู ระดับ

75,000

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร
ประจาปีการศึกษา 2562
1.3.20 โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร ประจาปีการศึกษา

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือ สายปฏิบัตกิ าร
ในสถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2562
1.3.23 โครงการประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัตงิ านเพือ่

25,000

เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร ประจาปีการศึกษา
2561
1.3.24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร การปรับปรุงหรือ

65,000

65,000

1,500

4,500

พัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขา
เทคโนโลยี
1.3.25 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาคูม่ อื หมวดวิชา

-

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

4,500

1,500

1,500

1,500

ศึกษาทัว่ ไปและหมวดวิชาเฉพาะพืน้ ฐานหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562

สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 56

3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงานตามภาระงานประจา/โครงการและแผนใช้จา่ ยเงิน(ต่อ)
ที่

งาน/โครงการ/กิจ กรรม
งบรายจ่ าย/รายการ

1.3.26 โครงการพัฒนา คอศ.2-6 ตามกรอบคุณวฒิการศึกษา

ชื่อ - สกุล

งบประมาณ

บริ หาร/จั ดการ

ที่ใ ช้

แผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ปี 2561
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

อาชีวศึกษาบัณฑิต

20,000

งานวิจัยฯ

200,000

-

งานวิจัยฯ

300,000

-

-

งานวิจัยฯ

150,000

-

-

งานวิจัยฯ

50,000

-

-

-

งานวิจัยฯ

80,000

8,000

50,000

58,000

22,000

22,000

-

1.3.32 โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจาสถาบัน

งานวิจัยฯ

25,000

-

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

7,500

2,500

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.3.33 โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง

งานนิตกิ าร

15,000

-

-

-

5,000

5,000

5,000

15,000

-

1.3.34 โครงการนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

งานประกันฯ

25,000

-

-

-

ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561
1.3.35 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา

งานประกันฯ

35,000

-

-

-

20,000

20,000

-

ก.ค.62

ส.ค.62

ก.ย.62

รวมไตรมาส 4

รวมเป็ นเงิน

-

-

20,000

-

-

200,000

300,000

-

300,000

150,000

-

150,000

50,000

50,000

-

80,000

7,500

25,000

-

15,000

25,000

25,000

25,000

35,000

35,000

35,000

วิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.3.27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร พัฒนาครู คณาจารย์

200,000

200,000

เพือ่ สร้างงานวิจัยและตีพมิ พ์เผยแพร่ในการประชุม
ทางวิชาการ
1.3.28 โครงการประชุมวิชาการนวตกรรม และเทคโนโลยี

300,000

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.3.29 โครงการยกระดับความรู้ความชานาญ

150,000

ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.3.30 โครงการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือจัดการ

50,000

อาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน ในประเทศ
และระหว่างประเทศ (IVENE 4 Cooperation
Parnership)
1.3.31 โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

เพือ่ สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2,500

2,500

7,500

2,500

-

2,500

2,500

รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562
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3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงานตามภาระงานประจา/โครงการและแผนใช้จา่ ยเงิน(ต่อ)
งาน/โครงการ/กิจ กรรม
งบรายจ่ าย/รายการ

ที่

ชื่อ - สกุล

งบประมาณ

บริ หาร/จั ดการ

ที่ใ ช้

แผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ปี 2561
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

1.3.36 โครงการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบัน

งานประกันฯ

20,000

-

-

-

โดยหน่วยงานต้นสังกัด
1.3.37 โครงการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ

งานวางแผนฯ

51,400

-

-

-

-

-

-

ก.ค.62
-

ส.ค.62

ก.ย.62

รวมไตรมาส 4

รวมเป็ นเงิน

20,000

20,000

20,000

51,400

51,400

51,400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

603,800

40,000.00

-

-

40,000

213,800.00

-

-

350,000.00

-

-

พ.ศ.2563
1.3.38 โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.3.39 โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.3.40 โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.3.41 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
1.3.42 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบ

และบุคลากร
1.3.43 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการ

อาชีวศึกษา
1.3.44 โครงการประชุมคณะกรรมคณะอนุกรรมการฝ่าย

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
1.3.45 โครงการประชุมคณะกรรมคณะอนุกรรมการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์
2.โครงการรองรับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ สอศ. /พรบ.งบประมาณ
2.1 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

-

603,800.00

-

-

-

-

-

-

-

603,800

40,000

-

40,000

213,800

213,800

-

213,800

350,000

350,000

-

350,000

-

-

603,800

-

-

-

อาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.2 โครงการผลิตและพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
2.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562
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3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงานตามภาระงานประจา/โครงการและแผนใช้จา่ ยเงิน(ต่อ)
งาน/โครงการ/กิจ กรรม
งบรายจ่ าย/รายการ

ที่
3.งบลงทุน

ชื่อ - สกุล

งบประมาณ

บริ หาร/จั ดการ

ที่ใ ช้

-

-

แผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ปี 2561
ค.ค.61

พ.ย.61

ธ.ค.61

-

-

-

รวมไตรมาส 1

3.1 สิ่งปลูกสร้าง

ม.ค.62

ก.พ.62

มี .ค.62

พร้อมระบบเครือข่าย
3.3.3 ครุภัณฑ์เครื่องกรองน้า
4.งบเงิน อุ ดหนุ น
1. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เงินอุดหนุนสิงประดิษฐ์ / งานวิจัย
5.โครงการพิเศษ

-

-

210,000
210,000
-

-

-

-

-

-

6.โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบ)

-

โครงการกิจกรรม 5 ส สถาบันการอาชีวศึกษา

-

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจาปี
7. สารองเพือ่ สนุบสนุนนโยบาย สอศ.

-

-

มิ .ย.62

รวมไตรมาส 3

ก.ค.62

ส.ค.62

ก.ย.62

รวมไตรมาส 4

รวมเป็ นเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

210,000
210,000

-

210,000
210,000

-

-

-

-

210,000
210,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. นโยบายตามยุทธศาสตร์

-

-

-

-

-

3. สารองฉุกเฉินเงินงบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ค.62

1. นโยบายเร่งด่วน

4. สารองฉุกเงินเงินรายได้

-

เม.ย.62

-

3.2 ค่าครุภัณฑ์
3.3.1 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์อาคาร
3.2.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์

รวมไตรมาส 2

-

-

-

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562
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3.5 ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 และประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562
ลาดั บ

ร ายการ

1 งบบุคลากร

ผลการ เบิ ก จ่ าย

ปร ะมาณการ ค่ าใช้ จ่ าย

งบปร ะมาณ พ.ศ.2561

งบปร ะมาณ พ.ศ.2562

1,807,250.00

1,873,200.00

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 ค่าใช้สอยอื่น(โอนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา)

2,464,090.00

5,034,748.00

2.6 โครงการพัฒนาสถาบัน (ตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ)

3,886,489.80

2,096,800.00

3 งบรายจ่ายอื่น

3,142,666.07

2,463,200.00

4 งบเงินอุดหนุน

150,000.00

210,000.00

หมายเหตุ

2 งบดาเนินงาน

5 งบลงทุน
5.1 ชุดครภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย
5.2 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารอานวยการ
ร วมทั้ งสิ้ น

982,000.00

-

2,927,200.00

-

22,140,832.81

20,889,790.00
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562
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ข้อมูลด้านงบประมาณ
ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562
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สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
ลาดับ

รายการ

1
2
3
4
5
6
7

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีว.ึกษาอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดา
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
วิทยาลัยเทคนิค.รีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชี..รีสะเกษ
รวาทั้บสิ้น

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

32,034,800.00
71,184,562.58
34,505,735.00
39,121,985.00
10,909,000.00
75,675,674.00
23,613,827.00
287,045,583.58

หมายเหตุ

ไา่รวาบบบุคลากร

ไา่รวาบบบุคลากร
ไา่รวาบบบุคลากร

*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

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562
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ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.)
1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
5.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีตอ่ ไป) ทีค่ าดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
5.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
งบดาเนินงาน
1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
5.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
งบลงทุน
1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
5.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

652,675,096.70 บาท
177,250,231.26 บาท
55,590,000.00
25,381,905.26
21,962,676.00
20,100,000.00
13,615,650.00
34,000,000.00
6,600,000.00

1,530,936.00
61,386,637.44
13,621,320.00
5,849,190.00
23,639,160.00
7,000,000.00
24,083,520.00
15,847,500.00
30,321,304.00
6,205,119.00
9,500,000.00
6,847,500.00
16,000,000.00
11,588,236.00
20,882,400.00
11,205,900.00
6,000,000.00
18,498,300.00
15,495,400.00
2,100,000.00
6,358,900.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
475,424,865.44 บาท
137,110,763.44 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
96,309,659.00 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
80,540,900.00 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562
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งบเงินอุดหนุน
1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
5.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
งบรายจ่ายอืน่
1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
5.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

19,593,200.00
3,820,800.00
17,406,630.00
15,098,700.00
20,219,000.00
37,000,000.00
15,155,840.00
14,587,413.00
1,257,000.00
2,859,940.00
3,550,000.00
482,420.00
8,800,000.00
1,632,600.00

128,294,170.00 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
33,169,373.00 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. ประมาณการรายจ่าย

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.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ

23,639,160.00 บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
งบดาเนินงาน(งปม./บกศ.)

7,000,000.00 บาท
24,083,520.00 บาท
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.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ

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.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ

15,495,400.00 บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

2,100,000.00 บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

6,358,900.00 บาท

งบลงทุนเงินรายได้
1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

6,949,200.00 บาท
1,713,200.00 บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

-

บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

-

บาท

4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

-

บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
งบเงินอุดหนุน
1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

บาท
5,000,000.00 บาท
236,000.00 บาท
109,165,004.00 บาท
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.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ

19,580,774.00 บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

37,000,000.00 บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

15,155,840.00 บาท

งบรายจ่ายอืน่

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.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ

482,420.00 บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

8,800,000.00 บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

1,632,600.00 บาท
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สารองเพือ่ สนุบสนุนนโยบาย สอศ./สถานศึกษา
1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สารองเพื่อสนุบสนุนนโยบาย สอศ./
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
สถานศึ
3.วิทยาลั
ยเทคนิกคษา
เดชอุดม

17,570,520.00 บาท
600,000.00 บาท
-

บาท

-

บาท

1.วิยทเทคนิ
ยาลัคยยโสธร
เทคนิคอุบลราชธานี
4.วิทยาลั

-

600,000.00
บาท

บาท

5.วิทยาลั
2.วิยทเทคนิ
ยาลัคยอานาจเจริ
อาชีว.ึกญษาอุบลราชธานี

-

บาท

-

บาท

14,000,000.00 บาท

-

บาท

-

บาท

-

บาท

3.วิทยาลั
ดม ค.รีสะเกษ
6.วิยทเทคนิ
ยาลัคยเดชอุ
เทคนิ

- 14,000,000.00
บาท

บาท

4.วิทยาลั
7.วิยทเทคนิ
ยาลัคยยโสธร
การอาชี..รีสะเกษ

-

บาท
2,970,520.00

บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ

-

บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดา

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

4.วิทยาลัสยารองฉุ
เทคนิกคเฉิยโสธร
น

2,970,520.00 บาท

24,522,127.50 บาท

5.วิยทเทคนิ
ยาลัคยอุบเทคนิ
คอานาจเจริญ
1.วิทยาลั
ลราชธานี
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

สารองฉุกเฉิน

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

1.วิยทการอาชี
ยาลัยพเทคนิ
คอุบลราชธานี
7.วิทยาลั
ศรีสะเกษ
2.วิทยาลัยอาชีว.ึกษาอุบลราชธานี

17,570,520.00 บาท

บาท
9,522,127.50 บาท

24,522,127.50 บาท

15,000,000.00 บาท
-

บาท

บาท

9,522,127.50

บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดา

-

บาท

4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

-

บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ

-

บาท

15,000,000.00

บาท

-

บาท

6.วิทยาลัยเทคนิค.รีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชี..รีสะเกษ
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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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สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รวมงบประมาณทั้ ง สิ้ น

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

56,939,316.00

609,086,907.04

7,000,000.00

23,296,080.00

173,961,269.44

7,432,440.00

17,991,600.00

75,580,847.58

1,318,800.00

1,528,800.00

6,773,787.00

604,800.00

4,591,566.00

133,373,846.70

68,055,685.00

84,442,215.00

28,779,582.00

76,187,057.44

21,849,360.00

16,849,190.00

50,156,807.58

เงิ นวิทยฐานะ

3,926,187.00

เงิ นประจาตาแหน่ง

3,986,766.00

เงิ นเดือนข้าราชการ

31,227,395.34
-

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ

-

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

1,211,596.98

เงิ นอื่น ๆ
ค่าตอบพนักงานราชการ
ค่าจ้างชั่วคราว

ร วมทั้ งสิ้ น

107,017,000.00

128,031,449.00

1. งบบุ ค ลากร

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

วิทยาลัยเทคนคิยโสธร

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

รายการค่ าใช้ จ่ าย/รายจ่ ายตาม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนการ ใช้ จ่ ายเงิน ปี ตามแผนปฏิ บั ติก าร (ปี 2562) แหล่ งเงิน ผลผลิ ต/โคร งการ

1,153,320.00

297,539.88

11,000,000.0

1,530,936.00

1,808,040.00

4,870,080.00

27,248,646.00

14,800,120.00

8,228,040.00

5,849,190.00

2,364,916.98
11,297,539.88

7,000,000.00

2,017,560.00

23,075,806.00
50,276,806.00
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สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 67

2. งบดาเนิ น งาน
- ค่ าตอบแทน

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

วิทยาลัยเทคนคิยโสธร

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

รายการค่ าใช้ จ่ าย/รายจ่ ายตาม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนการ ใช้ จ่ ายเงิน ปี ตามแผนปฏิ บั ติก าร (ปี 2562) แหล่ งเงิน ผลผลิ ต/โคร งการ

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

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

ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่า)
เงิ นค่าตอบแทนนอกเวลา
เงิ นค่าสอนพิ เศษ

ร วมทั้ งสิ้ น

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

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

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

-

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขัน้

-

ครูพิเศษ(ภาษาต่างประเทศ)
ค่าครองชีพ
- ค่ าใช้ สอย

300,000.00

300,000.00

2,608,067.00

2,608,067.00

7,686,455.00

ค่าเช่าทรัพย์สนิ (ขั้นต่า)

8,804,961.76

4,474,480.00

3,692,460.00

1,376,642.46

5,760,000.00

756,496.00

1,139,304.00

1,139,304.00

ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่า)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

32,551,495.22
-

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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100,000.00

400,000.00

300,000.00

ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง

50,000.00

2,000,000.00

200,000.00

ค่าจ้างเหมาบริการ

100,000.00

-

149,641.09

10,000.00

1,009,641.09

200,000.00

507,701.37

5,000.00

1,512,701.37

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

250,000.00

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

400,000.00

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

200,000.00

งบประมาณ

วิทยาลัยเทคนคิยโสธร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ

รายการค่ าใช้ จ่ าย/รายจ่ ายตาม

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนการ ใช้ จ่ ายเงิน ปี ตามแผนปฏิ บั ติก าร (ปี 2562) แหล่ งเงิน ผลผลิ ต/โคร งการ

ร วมทั้ งสิ้ น

2,250,000.00

308,160.00

69,300.00

477,460.00

ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความ
ปลอดภัย

1,140,000.00

ค่าเงิ นสมทบประกันสังคม

1,446,455.00

ค่าถ่ายเอกสาร

1,140,000.00
365,657.76

582,420.00

842,460.00

341,496.00

500,000.00

ค่าซ่อมแซมยานาหนะและขนส่ง

500,000.00
300,000.00

300,000.00

ค่ากาจัดสิ่งปฏิกลู

50,000.00

- ค่ าวั สดุ

10,974,200.00

6,197,000.00

4,950,041.25

4,756,970.00

4,089,096.94

4,200,000.00

2,050,000.00

826,000.00

1,260,000.00

1,768,954.37

250,000.00

829,454.93

420,000.00

360,000.00

วัสดุสานักงาน
วัสดุคอมพิ วเตอร์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

50,000.00

70,000.00
400,000.00

3,578,488.76

500,000.00

430,000.00

5,760,000.00

2,452,100.00

39,179,408.19

351,000.00

10,455,954.37
1,149,454.93

100,000.00

2,210,000.00
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วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

10,000.00

วัสดุและเวชภัณฑ์
วัสดุการศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุหนังสือ วารสารและตารา

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

วิทยาลัยเทคนคิยโสธร

50,000.00

402,000.00

120,000.00

30,000.00

5,984,200.00

3,257,000.00

2,826,711.25

2,580,970.00

10,000.00

70,000.00

100,000.00

30,000.00

100,000.00

200,000.00

72,000.00

66,000.00

วัสดุการเกษตร
วัสดุกอ่ สร้าง

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

รายการค่ าใช้ จ่ าย/รายจ่ ายตาม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนการ ใช้ จ่ ายเงิน ปี ตามแผนปฏิ บั ติก าร (ปี 2562) แหล่ งเงิน ผลผลิ ต/โคร งการ

100,000.00

562,000.00
150,000.00

941,100.00

15,589,981.25

100,000.00

100,000.00

410,000.00

121,760.43

20,000.00

579,760.43

140,000.00
20,000.00

ร วมทั้ งสิ้ น

140,000.00

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

วัสดุเอกสารการพิ มพ์

48,000.00

48,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- ค่ าสาธ ารณู ปโภค (ขั้ นตา)
ค่าโทรศัพท์

180,000.00
7,200,000.00

5,000,000.00

28,900.00

70,000.00

50,000.00

150,000.00

200,000.00

2,752,821.00

5,320,000.00

2,418,215.94

420,000.00

44,444.24

1,600,000.00

50,000.00

630,000.00

2,387,000.00

26,678,036.94
563,344.24

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562
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ค่าไฟฟ้ า
ค่าไปรษณีย์

430,000.00

250,000.00

600,000.00

6,571,100.00

4,200,000.00

2,200,000.00

4,300,000.00

100,000.00

80,000.00

ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

500,000.00

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

วิทยาลัยเทคนคิยโสธร

ค่าน้าประปา

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบปร ะมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ร ายการ ค่ าใช้ จ่ าย/ร ายจ่ ายตาม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนการ ใช้ จ่ ายเงิน ปี ตามแผนปฏิ บั ติก าร (ปี 2562) แหล่ งเงิน ผลผลิ ต/โคร งการ

ร วมทั้ งสิ้ น

350,000.00

2,130,000.00

2,000,000.00

21,644,871.70

40,000.00

25,000.00

245,000.00

202,821.00

12,000.00

214,821.00

2,373,771.70

220,000.00

ค่าขยะและดูดสิง่ ปฏิกลู

220,000.00
60,000.00

60,000.00

3. งบลงทุ น

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. งบเงิ น อุ ด หนุ น

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. งบรายจ่ ายอื 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 รงการพั ฒ นา

6,422,906.00

-

7,624,900.00

-

-

1,048,136.75

-

-

-

-

14,047,806.00

-

45,170,264.25

6. สารองเพื อสนั บสนุ น งาน
นโยบาย สอศ . กระทรวง พื้ น ที

600,000.00

9,522,127.50

34,000,000.00

*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. 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
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2562

ภาคผนวก

สรุ ปรายชื่อ โครงการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ลาดั บ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่ อ โคร งการ
โครงการจัดซื้อวัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอานวยการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานพระพุทธรูปสถาบัน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บของ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเดิน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่ ประจาปีงบประมารณ พ.ศ.2562
โครงการสืบสานขนบธรรมเนียนประเพณีไทยประจาปี 2562
โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสถาบัน
โครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน

ผู้รั บผิดชอบ

งบประมาณที่

ระยะเวลา

โคร งการ

จั ด สรร

ดาเนิ น โค รงการ

พัสดุ
พัสดุ
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
บุคลากร
บุคลากร

420,000.00
260,000.00
495,000.00
495,000.00
150,000.00
450,000.00
480,000.00
45,000.00
65,000.00
15,000.00

บุคลากร

ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
3,000.00 ต.ค.61-ก.ย.62

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาศักยภาพ และบุคลิกภาพของนักศึกษา

บุคลากร

50,000.00 ต.ค.61-ก.ย.62

และบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลน 4.0
13 โครงการศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการจัดการ

บุคลากร

120,000.00 ต.ค.61-ก.ย.62

เรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14 โครงการเสริมสร้างทักษะ การปลูก การบารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูก

บุคลากร

30,000.00 ต.ค.61-ก.ย.62

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลเดช

ผ้าประดับ สาหรับลูกจ้างและบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หมายเหตุ

งบเหลือจ่ายปีเก่า
*รอใช้งบเหลือจ่าย งปม.62

ลาดับ

ชื่ อโครงการ

15 โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ผู้รั บผิดชอบ

งบประมาณที่

ระยะเวลา

โครงการ

จั ด สรร

ดาเนิ น โค รงการ

ประชาสัมพันธ์

50,000.00 ต.ค.61-ก.ย.62

16 โครงการจัดทาคูม่ อื นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
17 โครงการจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
18 โครงการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียนผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญา

ทะเบียน
ทะเบียน
ทะเบียน

70,000.00
45,000.00
20,000.00

มี.ค.-เม.ย.62
เม.ย.-พ.ค.62
ก.พ.-ก.ย.62

ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร ประจาปีการศึกษา 2561
19 โครงการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ทะเบียน

20,000.00

ก.พ.-พ.ค.62

ปฏิบัตกิ าร ประจาปีการศึกษา 2561
20 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาย

ทะเบียน

350,000.00

ต.ค.-ก.ย.62

ทะเบียน

40,000.00

ต.ค.-ก.ย.62

22 โครงการจัดซื้อวัสดุอาชีวศึกษาบัณฑิต
23 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร

อาชีวศึกษาบัณฑิต
อาชีวศึกษาบัณฑิต

156,800.00
75,000.00

ต.ค.-ก.ย.62
มี.ค.-เม.ย.62

ประจาปีการศึกษา 2561
24 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ

อาชีวศึกษาบัณฑิต

75,000.00

เม.ย.-ก.ค62

สายปฏิบัตกิ าร ประจาปีการศึกษา 2562
25 โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาบัณฑิต

60,000.00

มิ.ย.-ส.ค.62

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
21 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร ประจาปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ

ลาดับ

ชื่ อโครงการ

ผู้รั บผิดชอบ

งบประมาณที่

ระยะเวลา

โครงการ

จั ด สรร

ดาเนิ น โค รงการ

26 โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษา ทีส่ าเร็จการศึกษา ประจาปี

อาชีวศึกษาบัณฑิต

150,000.00

ส.ค.-ก.ย.62

การศึกษา 2561
27 โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย

อาชีวศึกษาบัณฑิต

50,000.00

ก.ค.-ส.ค.62

เทคโนโลยี หรือ สายปฏิบัตกิ าร ในสถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2562
28 โครงการประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัตงิ านเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ

อาชีวศึกษาบัณฑิต

25,000.00

มี.ค.-พ.ค.62

การศึกษา 2561
29 โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร

อาชีวศึกษาบัณฑิต

210,000.00

พ.ค.-ก.ย.62

ประจาปีการศึกษา 2562
30 โครงการผลิตและพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากร

อาชีวศึกษาบัณฑิต

213,800.00

ก.พ.-พ.ค.62

ทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
31 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญา

อาชีวศึกษาบัณฑิต

65,000.00

มี.ค.-62

อาชีวศึกษาบัณฑิต

15,000.00

ต.ค.-พ.ย.61

ปฏิบัตงิ าน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร ประจาปี

ตรี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 (คอศ.1)
32 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาคูม่ อื หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปและหมวดวิชา
เฉพาะพืน้ ฐานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หมายเหตุ

ลาดับ

ชื่ อโครงการ

33 โครงการพัฒนา คอศ.2-6 ตามกรอบคุณวฒิการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตร

ผู้รั บผิดชอบ

งบประมาณที่

ระยะเวลา

โครงการ

จั ด สรร

ดาเนิ น โค รงการ

อาชีวศึกษาบัณฑิต

20,000.00

มี.ค.-62

เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร พัฒนาครู คณาจารย์เพือ่ สร้างงานวิจัยและตีพมิ พ์

วิจัย

200,000.00

มี.ค.-62

เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ
35 โครงการประชุมวิชาการนวตกรรม และเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

วิจัย

300,000.00

ม.ค.-ธ.ค.62

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
36 โครงการยกระดับความรู้ความชานาญภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์

วิจัย

150,000.00

ม.ค.-ธ.ค.62

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
37 โครงการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและ

วิจัย

50,000.00

ม.ค.-ธ.ค.62

เอกชน ในประเทศ และระหว่างประเทศ (IVENE 4 Cooperation Parnership)
38 โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพือ่ สารวจความพึงพอใจของ

วิจัย

80,000.00 ต.ค.61-ม.ค.62

ผู้ใช้บัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
39 โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจาสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

วิจัย

25,000.00 ต.ค.61-ก.ย.62

นิตกิ าร

15,000.00 ต.ค.61-ม.ค.62

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
40 โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สิน
ราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
41 โครงการนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
2561

งานประกัน

25,000.00

มิ.ย.-ส.ค.62

หมายเหตุ

ผู้รั บผิดชอบ

งบประมาณที่

ระยะเวลา

โครงการ

จั ด สรร

ดาเนิ น โค รงการ

42 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา

งานประกัน

35,000.00

เม.ย.-ก.ค62

2561
43 โครงการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบัน โดยหน่วยงานต้นสังกัด

งานประกัน

20,000.00

ก.ค.-ส.ค.62

สานักยุทธศาสตร์

51,400.00

ก.ค.-ส.ค.62

ลาดับ

ชื่ อโครงการ

44 โครงการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ร วมทั้ งสิ้ น

5,740,000.00

หมายเหตุ

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
 นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
ทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
ในการปฏิบัติงานจะสาเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ นอกจากอาศัยบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความจาเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการทางาน และ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของสถาบัน
และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป ทั้งปัจจุบันและอนาคต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานของสถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
5.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6. เป้าหมายหลัก
6.1 เชิงปริมาณ
- ครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 17 รายการ
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 1 รายการ
6.2 เชิงคุณภาพ
- สถาบันมีครุภัณฑ์เพียงพอและอานวยความสะดวกต่อการปฏิบัตงิ านให้มีคุณภาพ
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก
จัดซื้อครุภัณฑ์

วิธีดาเนินการ
1.สารวจความต้องการครุภัณฑ์ของ
แต่ละงาน

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
ต.ค. 61 – ก.ย. 260,000 บาท
62

กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
ต.ค. 61 – ก.ย. 260,000 บาท
62

จัดซื้อครุภัณฑ์
2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
- ครุภัณฑ์
โครงการ/งบประมาณ
สานักงาน จานวน 3.ดาเนินการจัดซื้อ เบิกจ่ายวัสดุ
17 รายการ
และควบคุมวัสดุ
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ จานวน 1
รายการ
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน  งบดาเนินการ  งบอุดหนุน  เงินรายได้  งบลงทุน  อื่นๆ.....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- สนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานของ
- ครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 17 รายการ
สถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 1 รายการ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- แบบสอบถาม สัมภาษณ์

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานพัสดุ
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 260,000 บาท
(สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ตัวคูณ
เหตุผลคาชี้แจง
กิจกรรม /รายละเอียด
จานวนเงิน
ค่าใช้จ่าย
ครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ 2562
260,000
- ครุภัณฑ์สานักงาน 17 รายการ
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 1 รายการ
รวมทั้งสิ้น
260,000
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
 นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในทุก ระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
ในการปฏิบัติงานจะสาเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ นอกจากอาศัยบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความจาเป็นต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทางาน
และเพื่อสนั บ สนุ น การปฏิบั ติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิ ทธิผ ลในการบริห ารจัดการของ
สถาบัน และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป ทั้งปัจจุบันและอนาคต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานของสถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
5.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6. เป้าหมายหลัก วัสดุสานักงานจานวน 120 รายการ
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

จัดซื้อวัสดุ
สานักงาน
จานวน 120
รายการ

1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ โครงการ/
งบประมาณ
2.สารวจวัสดุสานักงานคงเหลือของสถาบัน
3.สารวจความต้องการใช้วัสดุสานักงานของ
แต่ละงาน
4.ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ เบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ และ
ควบคุมวัสดุ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 61 – ก.ย.
62

งบประมาณ
420,000
บาท

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  งบอุดหนุน  เงินรายได้  งบลงทุน  อื่นๆ.....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
-สนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานของ
- วัสดุสานักงานจานวน 120 รายการ
สถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
- เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- แบบสอบถาม สัมภาษณ์

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานพัสดุ
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 420,000 บาท
(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
-ค่าวัสดุสานักงาน
รายการวัสดุ 120 รายการ
จานวน 120 รายการ
ดังแนบ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
420,000
420,000

เหตุผลคาชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
สภาวะสภาพแวดล้อมในการทางานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศในการทางานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะมลพิษ
ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าจะส่งผลให้เกิด ความสวยงาม ความปลอดภัย ในสานักงาน
อาคารสถานที่และองค์กรโดยรวม งานอาคารสถานที่ จึงจัดทาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการ
ดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถาบัน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สถาบันมีสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
5.2 สานักงานมีความเป็นระเบียบ สะอาด เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
5.3 สถาบันมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่เหมาะสมและสวยงาม
6. เป้าหมายหลัก
6.1 ด้านปริมาณ
6.1.1 สนามกีฬา, สวนหย่อม
6.1.2 อาคารอานวยการ, ห้องสานักงาน
6.1.3 อาคารวิทยบริการ โรงจอดรถ
6.1.4 ระบบไฟฟ้าและประปาภายในอาคารได้รับการปรับปรุงพัฒนา พื้นที่จานวน 33 ไร่
6.2 ด้านคุณภาพ
6.2.1 สถาบันได้รับการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และให้เกิด
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
6.2.2 บริเวณโดยรอบสถาบันฯ เช่น สนามฟุตบอล รั้ว บริเวณ ด้านหน้าสถาบัน
สวนหย่อม และบริเวณรอบๆ อาคารสานักงาน อาคารวิทยบริการ โรงจอดรถเกิดความสะอาด
สวยงามเสริมสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี

7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 ตุลาคม
2561 – 30
กันยายน
2562

งบประมาณ

1. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
1.เสนอโครงการ
495,000
สนามฟุตบอล
2.ดาเนินการขอซื้อขอจ้าง
บาท
2. ปรับปรุงอาคารสถานที่
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
อาคารอานวยการ
4.จัดหาผู้รับเหมา
3. ปรับปรุงอาคารสถานที่
5.ดาเนินงานตามโครงการ
อาคารวิทยบริการ
6.ทาเรื่องเบิกจ่ายเงิน
4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ 7.รายงานผลการดาเนินโครงการ
ประปาภายในอาคาร
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบสถาบัน
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 จานวนเงิน 495,000 บาท(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ
 เงินรายได้  งบลงทุน  อื่นๆ.....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
(outcome)/Impact
- สถาบันมีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นระเบียบ สะอาดเอื้อต่อ สถาบันฯ ได้รับการปรับปรุ ง
การปฏิบัติงาน
พัฒนา พื้นที่จานวน 33 ไร่
- สถาบั น มี พื้ น ที่ ใ นการจั ด กิ จ กรรมทั้ ง ภายในและภายนอก
อาคาร ที่เหมาะสมและสวยงาม
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- คุณภาพของงาน
- ระยะเวลาการทางาน การส่งมอบงาน

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 495,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เหตุผล
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
คาชี้แจง
1. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณสนาม
13,593 ตร.ม. x 3.67 บาท 49,886.31 บาท
ฟุตบอล
2. ปรับปรุงอาคารสถานที่อาคาร 1,440 ตร.ม. x 173.61 บาท 249,998 บาท
อานวยการ
3. ปรับปรุงอาคารสถานที่อาคาร 667 ตร.ม. x 149.92 บาท 99,996.64 บาท
วิทยบริการ
4. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
12 จุด x 2,083.33 บาท
24,999.96 บาท
ประปาภายในอาคาร
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
33 ไร่ x 15,15.15 บาท
49,999.95 บาท
โดยรอบสถาบัน
6. ค่าวัสดุ
20,119.14 บาท
รวมทั้งสิ้น
495,000 บาท
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอานวยการ
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย .
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
อาคารอานวยการ เป็ น สถานที่ส าคัญส าหรั บ การจั ด กิจ กรรมต่า งๆและปฏิบั ติง านของ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ปัจจุบันอาคารอานวยการบางส่วนชารุดทรุด
โทรม เนื่องจากใช้งานมานานจึงควรปรับปรุงซ่อมแซมและบารุงรักษา เพื่อให้อาคารสถานที่เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผล
ให้คณะครูอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน ฯ สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ ตามศักยภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้อาคารอานวยการมีสภาพแวดล้อมที่ดีสวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อให้อาคารอานวยการมีอายุการใช้งานมากขึ้น
5.3 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารอานวยการ
6. เป้าหมายหลัก
6.1 ด้านปริมาณ
6.1.1 ได้ห้องชั้นดาดฟ้าที่พร้อมสาหรับการใช้งานในด้านต่างๆ
6.1.2 สถานที่ทางานมีความปลอดภัย สวยงาม และน่าอยู่มากขึ้น
6.1.3 บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในอาคารอานวยการได้รับความปลอดภัยในการทางาน
6.2 ด้านคุณภาพ
6.2.1 อาคารอานวยการได้รับการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
และให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ
6.2.2 ภูมิทัศน์บริเวณอาคารอานวยการมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และเอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ และความปลอดภัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก

7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อานวยการ

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 495,000
– 30 กันยายน บาท
2562

1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินการขอซื้อขอจ้าง
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
4.จัดหาผู้รับเหมา
5.ดาเนินงานตามโครงการ
6.ทาเรื่องเบิกจ่ายเงิน
7.รายงานผลการดาเนินโครงการ
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 จานวนเงิน 495,000 บาท(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  เงินรายได้  งบลงทุน  อื่นๆ.....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- อาคารอ านวยการมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ดี - อาคารอานวยการได้รับการพัฒนาพื้นที่เ พื่ อ ให้
สวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน สามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า และให้ เ กิ ด ความ
- อาคารอานวยการมีอายุการใช้งานมากขึ้น ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรม
- เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและ ต่างๆ ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี
การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ภายในอาคาร - ภูมิทัศน์บริเวณอาคารอานวยการมีความสวยงาม
อานวยการ
ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ แ ละเอื้ อ ต่ อ การ
ปฏิ บั ติ ง าน การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ และความ
ปลอดภัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- คุณภาพของงาน
- ระยะเวลาการทางาน การส่งมอบงาน

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 495,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
1,440 ตร.ม. x 343.75 บาท
อานวยการ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถั่วจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน

เหตุผลคาชี้แจง
ใช้งบประมาณ
495,000 บาท
เหลือจ่ายปีเก่า
495,000 บาท

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานพระพุทธรูป
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
พระพุทธรูปประจาสถาบัน เป็นสัญลักษณ์ทางการศึกษาที่มีความสาคัญทางจิตวิทยา เป็น
สื่อในการอบรม ปลูกผัง ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แต่ปัจจุบันบริเวณทางขึ้นฐานพระมีสภาพเป็น
พื้นดินจึงไม่เหมาะสมส าหรั บ การใช้งานในด้านต่างๆได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จึงต้องมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมฐานพระ เพื่อเป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้งานในด้านต่างๆ และเป็น
การปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้พื้นที่บริเวณฐานพระเกิดความเรียบร้อยและสวยงาม
5.2 เพื่อให้ฐานพระมีความแข็งแรง และปลอดภัย สาหรับใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
5.3 เพื่อทานุบารุงพระพุทธรูปให้คงอยู่ในสภาพที่สวยงามและสมบูรณ์
6. เป้าหมายหลัก
6.1 เชิงปริมาณ ได้ทางขึ้นฐานพระ
6.2 เชิงคุณภาพ มีพื้นที่บริเวณทางขึ้นฐานพระที่มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมสาหรับการใช้งานในด้านต่างๆ
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ปรับปรุงซ่อมแซม
ฐานพระพุทธรูป

1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินการขอซื้อขอจ้าง
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
4.จัดหาผู้รับเหมา
5.ดาเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

งบประมาณ
150,000 บาท

กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

6.ทาเรื่องเบิกจ่ายเงิน
7.รายงานผลการดาเนินโครงการ
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 150,000 .บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  เงินรายได้  งบลงทุน  อื่นๆ.....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- พื้นที่บริเวณฐานพระเกิดความเรียบร้อยและ - มีทางขึ้นฐานพระพื้นที่ 98 ตร.ม. ที่มั่นคง
สวยงาม
แข็งแรง สวยงาม
- ฐานพระมีความแข็งแรง และปลอดภัย
สาหรับใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
- พระพุทธรูปคงอยู่ในสภาพที่สวยงามและ
สมบูรณ์
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- คุณภาพของงาน
- ระยะเวลาการทางาน การส่งมอบงาน

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานพระพุทธรูป
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 150,000 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
1. ปรับปรุงซ่อมแซม
ฐานพระพุทธรูป
2. ค่าวัสดุ

ตัวคูณค่าใช้จ่าย
98 ตร.ม. x 1,530.62บาท
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

เหตุผลคา
ชี้แจง
รายละเอียด
150,000 บาท
ประกอบ

จานวนเงิน

150,000 บาท

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บของ
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นหน่วยงานที่ใช้ปฏิบัติงานของทาง
ราชการมาอย่างยาวนานจึงทาให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารต่างๆ เป็นจานวนมาก ได้ปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงเก็บของ เพื่อให้สถาบันฯมีพื้นที่สาหรับเก็บของเพียงพอเหมาะสมสาหรับการใช้งานและ
เพื่อเป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้งานในด้านต่างๆ และเป็นการใช้สอยพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สถาบันมีสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่ปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้งาน
5.2 เพื่อให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะดวกในการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ
6. เป้าหมายหลัก
6.1 เชิงปริมาณ ได้โรงเก็บของ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีพื้นที่สาหรับเก็บของที่เพียงพอและปลอดภัยเหมาะสมสาหรับการใช้งาน
6.2.2 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โรงเก็บของ
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ปรับปรุงซ่อมแซมโรง 1.เสนอโครงการ
เก็บของ
2.ดาเนินการขอซื้อขอจ้าง
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
4.จัดหาผู้รับเหมา
5.ดาเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
ต.ค. 61 – ก.ย. 450,000 บาท
62

กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

6.ทาเรื่องเบิกจ่ายเงิน
7.รายงานผลการดาเนินโครงการ
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 450,000 .บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  เงินรายได้  งบลงทุน  อื่นๆ.....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- สถาบันมีสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร - ได้พื้นที่สาหรับเก็บของ จานวน 128 ตร.ม.
ต่างๆ ที่ปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้งาน
ที่เพียงพอและปลอดภัยเหมาะสมสาหรับการใช้
- มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะดวกใน
การเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- คุณภาพของงาน
- ระยะเวลาการทางาน การส่งมอบงาน

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บของ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 450,000 บาท
(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน เหตุผลคาชี้แจง
1. ปรับปรุงซ่อมแซม
128 ตร.ม. x 3,515.625บาท 450,000 บาท
โรงเก็บของ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

450,000 บาท

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเดิน
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
พื้นที่ถนนและทางเดินภายในสถาบันฯ เป็นพื้นที่สาคัญที่ใช้ในการสัญจรของผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ที่มาติดต่อประสานงานในด้านต่างๆ จึงต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อไม่ก่ อให้เกิดอันตราย
ในการใช้รถใช้ถนน งานอาคารสถานที่ จึงจัดทาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเดิน เพื่อให้
สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัยสาหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่มาติดต่อประสานงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บุคลากรภายในและภายนอกสถาบันฯ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
5.2 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรบนถนน
5.3 เพื่อให้ถนนและทางเดินมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
6. เป้าหมายหลัก
6.1 เชิงปริมาณ ได้พื้นที่ถนนและทางเดินกว้างขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ มีพื้นที่สัญจรเพียงพอต่อบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่มาติดต่อราชการ
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ปรับปรุงซ่อมแซม 1.เสนอโครงการ
ถนนและทางเดิน 2.ดาเนินการขอซื้อขอจ้าง
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
4.จัดหาผู้รับเหมา
5.ดาเนินงานตามโครงการ
6.ทาเรื่องเบิกจ่ายเงิน
7.รายงานผลการดาเนินโครงการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
ต.ค. 61 – ก.ย. 62 480,000 บาท

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ
 เงินรายได้  งบลงทุน  อื่นๆ.....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- บุคลากรภายในและภายนอกสถาบันฯ
- ได้พื้นที่ถนนและทางเดินกว้างและยาวเมตร
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 337 เมตร
- ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรบนถนน
- ถนนและทางเดินมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- คุณภาพของงาน
- ระยะเวลาการทางาน การส่งมอบงาน

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเดิน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ ) โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 480,000 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

1. ปรับปรุงซ่อมแซม
ยาว 337 ม.x1,424.34 บาท
ถนนและทางเดิน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
480,000 บาท
480,000 บาท

เหตุผลคา
ชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่ประจาปีงบประมาณ 2562
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
เพื่อให้การปฏิบัติงานอาคารสถานที่ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมีความจาเป็นต้อง จัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสานักงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ประกอบการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้ เพียงพอต่อปีงบประมาณ
2562 และพร้อมต่อการใช้งาน และเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในสานักงาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของสถาบัน และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ต่อไป
ทั้งปัจจุบันและอนาคต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ของสถาบัน ฉ.4 ให้บรรลุเป้าหมาย
5.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้มีประสิทธิผล
6. เป้าหมายหลัก
6.1 ด้านปริมาณ สถาบันฯ มีครุภณ
ั ฑ์งานอาคารสถานที่ เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน
6.2 ด้านคุณภาพ บุคลากรของสถาบันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก
จัดซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่
ประจาปีงบประมาณ 2562

วิธีดาเนินการ
1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินการขอซื้อขอจ้าง
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561
45,000
– 30 กันยายน
บาท
2562

กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

4.ดาเนินงานตามโครงการ
5.ตรวจรับ
6.ทาเรื่องเบิกจ่ายเงิน
7.รายงานผลการดาเนิน
โครงการ
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 จานวนเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ
 เงินรายได้  งบลงทุน  อื่นๆ.....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- สนับสนุนการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ - สถาบันมีครุภัณฑ์และเครื่องมื่อช่างเพียงพอ
ของสถาบัน ฉ.4ให้บรรลุเป้าหมาย
ในการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษาส่ ว นที่
- เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ชารุดเสียหายต่างๆ ไม่น้อยกว่า 6 รายการคือ
- เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ท า ง า น ใ ห้ มี กล้องระดับ บันไดอลูมิเนียม เครื่องปั๊มน้า
ประสิทธิผล
บาดาล ซับเมอร์ส เครื่องปั๊มน้าหอยโข่ง
รถเข็น 2 ล้อ ชุดเครื่องมือช่าง ฯลฯ
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- คุณภาพของงาน
- ระยะเวลาการทางาน การส่งมอบงาน

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่ประจาปีงบประมาณ 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงาน
ประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 45,000 บาท
(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
1. กล้องระดับ
1 ชุด x 15,000 บาท
2. บันไดอลูมิเนียม
1 ชุด x 2,500 บาท
3. เครื่องปั๊มน้าบาดาล
1 เครื่อง x 5,000 บาท
ซับเมอร์ส
4. เครื่องปั๊มน้าหอย
4 เครื่อง x 4,600 บาท
โข่ง
5. รถเข็น 2 ล้อ
1 คัน x 1,100 บาท
6. ชุดเครื่องมือช่าง
1 ชุด x 3,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
เหตุผลคาชี้แจง
15,000 บาท
2,500 บาท
5,000 บาท
18,400 บาท
1,100 บาท
3,000 บาท
45,000 บาท

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจาปี 2562
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารงานบุคคล สานักอานวยการสถาบันฯ
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
วัฒนธรรมไทย เป็นตัวกาหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทย ทั้งยังเป็นเครื่องวัด
ความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม ที่กล่าวถึงการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้น สังคมต้อง
มีดุลภาพจากการพัฒนาคนในสังคม เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้โดยคนไทย สามารถ
เรี ย นรู้ ไ ด้ ต ลอดชี วิ ต ร่ ว มใจกั น พั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาไทย ควบคู่ กั บ การอนุ รั ก ษ์ สื บ สานวั ฒ นธรรม
ประเพณี การสืบทอดวัฒนธรรมไทย จึงเป็นสิ่งจาเป็นและมีความสาคัญต่อการพัฒนาคนและ
สังคมไทยอยู่หลายประการ การเสริมสร้างในการปลูกจิตสานึก ที่ดีงามเหมาะสมกับสภาพของ
สังคมไทยเกิดความร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ทาให้เกิดการถ่ายทอดจากคน
รุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งนับว่าเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ไทย วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่คู่มากับ
สังคมไทย ทาให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและมรดกที่สาคัญ ซึ่งเป็นความภูมิใจแสดงถึง
เกียรติภูมิศักดิ์ศรีของไทย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทย ทุกคนต้องร่วมใจอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่
สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามนี้สืบไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวเบื้องต้น สถาบันฯ จึงได้ดาเนินการจัดโครงการ
โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจาปี 2562
5. วัตถุประสงค์
บุคลากรได้ทากิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ
ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทยและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ให้ดารงสืบไป
6. เป้าหมายหลัก
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผู้บริหารและบุคลากร ในสถาบันฯ จานวน 17 คน
6.2 เชิงคุณภาพ สถาบันฯ มีส่วนร่วมส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทย
และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 5 ระดับการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ

กิจกรรมหลัก
สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
ประจาปี 2562

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
ตุลาคม 2561 –
65,000
กันยายน 2562
บาท
ปีงบประมาณ
2562

1. กาหนดและเสนอขออนุมัติโครงการ
ประชุม/หารือ/วางกรอบการทางานและ
อื่นๆ
2. จัดทาคาสั่ง เพื่อดาเนินงาน
3. ประชุมมอบหมายภาระงานตามคาสั่ง
4. ประสานงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/กาหนด
รายละเอียดการประชุม
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
6. ดาเนินการกิจกรรมตามโครงการ
7. ติดตาม/ประเมินผล
8. สรุปและประเมินผลโครงการ
9. รายงานผลการดาเนินงาน
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 65,000 บาท ( หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  งบอุดหนุน
 อื่นๆ ...งบรายจ่ายอื่น .....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- บุคลากรได้ทากิจกรรมร่วมกัน เกิดความ
- บุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จานวน 17 คนมีส่วน
สามัคคีและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่
ร่วมส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทย
คณะ ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทย
และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ให้ดารงสืบไป
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 5 ระดับการปฏิบัติใน
การบริหารจัดการด้านบุคลากร
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- แบบประเมินความพึงพอใจ (ดัชนีตัวชี้วัด 5 ระดับ)

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจาปี 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ:งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...65,000... บาท
(หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
รายละเอียด
ค่าวัสดุ
65,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
65,000 บาท
65,000 บาท

เหตุผลคาชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจาปี 2562
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารงานบุคคล สานักอานวยการสถาบันฯ
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
วัฒนธรรมไทย เป็นตัวกาหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทย ทั้งยังเป็นเครื่องวัด
ความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม ที่กล่าวถึงการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้น สังคมต้อง
มีดุลภาพจากการพัฒนาคนในสังคม เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้โดยคนไทย สามารถ
เรี ย นรู้ ไ ด้ ต ลอดชี วิ ต ร่ ว มใจกั น พั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาไทย ควบคู่ กั บ การอนุ รั ก ษ์ สื บ สานวั ฒ นธรรม
ประเพณี การสืบทอดวัฒนธรรมไทย จึงเป็นสิ่งจาเป็นและมีความสาคัญต่อการพัฒนาคนและ
สังคมไทยอยู่หลายประการ การเสริมสร้างในการปลูกจิตสานึก ที่ดีงามเหมาะสมกับสภาพของ
สังคมไทยเกิดความร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ทาให้เกิดการถ่ายทอดจากคน
รุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งนับว่าเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ไทย วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่คู่มากับ
สังคมไทย ทาให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและมรดกที่สาคัญ ซึ่งเป็นความภูมิใจแสดงถึง
เกียรติภูมิศักดิ์ศรีของไทย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทย ทุกคนต้องร่วมใจอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่
สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามนี้สืบไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวเบื้องต้น สถาบันฯ จึงได้ดาเนินการจัดโครงการ
โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจาปี 2562
5. วัตถุประสงค์
บุคลากรได้ทากิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ
ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทยและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ให้ดารงสืบไป
6. เป้าหมายหลัก
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผู้บริหารและบุคลากร ในสถาบันฯ จานวน 17 คน
6.2 เชิงคุณภาพ สถาบันฯ มีส่วนร่วมส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทย
และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 5 ระดับการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร

7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก
สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
ประจาปี 2562

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
ตุลาคม 2561 –
65,000
กันยายน 2562
บาท
ปีงบประมาณ
2562

1. กาหนดและเสนอขออนุมัติโครงการ
ประชุม/หารือ/วางกรอบการทางานและ
อื่นๆ
2. จัดทาคาสั่ง เพื่อดาเนินงาน
3. ประชุมมอบหมายภาระงานตามคาสั่ง
4. ประสานงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/กาหนด
รายละเอียดการประชุม
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
6. ดาเนินการกิจกรรมตามโครงการ
7. ติดตาม/ประเมินผล
8. สรุปและประเมินผลโครงการ
9. รายงานผลการดาเนินงาน
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 65,000 บาท ( หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  งบอุดหนุน
 อื่นๆ ...งบรายจ่ายอื่น .....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- บุคลากรได้ทากิจกรรมร่วมกัน เกิดความ
- บุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จานวน 17 คนมีส่วน
สามัคคีและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่
คณะ ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทย
ร่วมส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทย
และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ให้ดารงสืบไป
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 5 ระดับการปฏิบัติใน
การบริหารจัดการด้านบุคลากร
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- แบบประเมินความพึงพอใจ (ดัชนีตัวชี้วัด 5 ระดับ)

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจาปี 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ:งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...65,000... บาท
(หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
รายละเอียด
ค่าวัสดุ
65,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
65,000 บาท
65,000 บาท

เหตุผลคาชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ : โครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารงานบุคคล สานักงานผู้อานวยการสถาบัน
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และทางรัฐบาลได้กาหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งได้ถือเป็นนโยบายและปฏิบัติ
กาหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นประจาทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้
ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินและร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีที่เป็นแม่ ที่มีบทบาทสาคัญยิ่ง
ต่อบุคคลในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เพื่อเป็นการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี
ด้ ว ยส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น ล้ น พ้ น ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แม่ของแผ่นดิน สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จัดโครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชขึ้น ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและเพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมาน
สามัคคีแก่ประชาชนในชุมชนแล้วยังร่วมส่งเสริมให้ลูกทุกคนได้ราลึกนึกถึงคุณงามความดีของแม่
ตนเองด้วย
5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรเกิดความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อ
เป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน แม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

6. เป้าหมายหลัก
6.1 ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร ในสถาบั น ฯ จ านวน 17 คน
6.2 เชิงคุณภาพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีส่วนร่วมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 และได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
และแสดงความจงรั กภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ที่เป็นแม่ของแผ่นดิน
7. ระยะเวลา วันที่ 12 สิงหาคม 2561
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 3,000 บาท ( สามพันบาทถ้วน )
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  งบอุดหนุน  เงินรายได้  งบลงทุน
 อื่นๆ ...งบรายจ่ายอื่น .....
กิจกรรมหลัก
ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
เดช 12 สิงหาคม 2562

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1. กาหนดและเสนอขออนุมัติ
สิงหาคม
โครงการประชุม/หารือ/วางกรอบ
2562
การทางาน
ปีงบประมาณ
2. จัดทาคาสั่ง เพื่อดาเนินงาน
2562
3. ประชุมมอบหมายภาระงาน
ตามคาสั่ง
4. ประสานงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/
กาหนดรายละเอียดการประชุม
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
6. ดาเนินการกิจกรรมตาม
โครงการ
7. ติดตาม/ประเมินผล
8. สรุปและประเมินผลโครงการ
9. รายงานผลการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ

9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบประมาณ
3,000 บาท

10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
- เพื่อให้บุคลากรเกิดความกตัญญูกตเวที
และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อ
เป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในวัน แม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- บุ ค ล า ก ร ใ น ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จารวน 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
และได้แสดงออกถึ ง ความกตั ญ ญูก ตเวทีแ ละแสดงความ
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. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- แบบประเมินความพึงพอใจ (ดัชนีตัวชี้วัด 5 ระดับ)

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
ผู้รับผิดชอบโครงการ:งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...3,000... บาท
(สามพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
ค่าวัสดุ
1) ค่าป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
2) ดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา
3) ดอกไม้เครื่องราชสักการะ
4) กรวยดอกไม้
5) เกียรติบัตร

ตัวคูณ
ค่าใช้จ่าย
3,000 บาท

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
3,000 บาท

3,000 บาท

เหตุผลคาชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพของนักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารงานบุคคล สานักงานผู้อานวยการสถาบัน
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 สร้ างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เ พื่ อพัฒ นาคุณภาพของครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
บุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการดารงชีวิตมนุษย์ในสังคม ทั้งในด้านส่วนตัวและ
อาชี พ การท างาน และยั ง ท าให้ ก ารติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลอื่ น ๆ เป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น ส่ ง ผลให้ การ
ดาเนินงานในด้านต่างๆ ประสบความสาเร็จตามไปด้วย และเมื่อบุคคลใดมี สัมพันธภาพที่ดี เกิดความ
เชื่ อ มั่ น ในตนเอง และพร้ อ มที่ จ ะมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ขึ้ น ดั ง นั้ น การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพจึ ง มี
ความสาคัญต่อทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง เป็นผู้มีบทบาท
และหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา ซึ่งจะส่งผล ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันฯ ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒ นาศักยภาพและบุ คลิ กภาพของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในสังกัดสถาบันการ
อาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 4 เพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี กั บ นั ก ศึ ก ษาและผู้ พ บเห็ น
และสามารถนาไปประยุกต์ในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรเกิดความสามัคคีและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ ได้ทากิจกรรม
ร่วมกัน เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สถาบันฯ ได้ปฏิบัติมา อย่างต่อเนื่องทุกปี
6. เป้าหมายหลัก
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ในสังกัดสถาบันฯ จานวน 52 คน
6.2 เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู นักศึกษา บุคลากรสถาบันฯมีบุคลิกภาพที่ดีและได้ฝึกปฏิบัติ
โดยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพและ
บุคลิกภาพของ
นักศึกษา และ
บุคลากรทางการ
ศึกษายุคไทยแลนด์
4.0

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2561
– กันยายน
2562
ปีงบประมาณ
2562

งบประมาณ

1. กาหนดและเสนอขออนุมัติ
50,000 บาท
โครงการประชุม/หารือ/วางกรอบ
การทางานและอื่นๆ
2. จัดทาคาสั่ง เพื่อดาเนินงาน
3. ประชุมมอบหมายภาระงานตาม
คาสั่ง
4. ประสานงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/กาหนด
รายละเอียดการประชุม
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
6. ดาเนินการกิจกรรมตามโครงการ
7. ติดตาม/ประเมินผล
8. สรุปและประเมินผลโครงการ
9. รายงานผลการดาเนินงาน
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  งบอุดหนุน  เงินรายได้  งบลงทุน
 อื่นๆ ...งบรายจ่ายอื่น .....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- เพื่ อให้ บุ คลากรเกิ ด ความสามั ค คี แ ละ
- ผู้ บ ริ ห าร ครู นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรสถาบั น การ
เสริ มสร้ างความเข้ าใจอั น ดี ในหมู่ ค ณะ ได้ท า อาชีว ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จารวน 52 คน
กิจกรรมร่วมกัน เป็นการรักษาขนบธรรมเนียม มีบุคลิกภาพที่ดีและได้ฝึกปฏิบัติโดยแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประเพณีอันดีงามที่สถาบันฯ ได้ปฏิบัติมา อย่าง ประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ให้ มี
ต่อเนื่องทุกปี
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพของนักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...50,000... บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
1.
2.
3.
4.

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน

ค่าวิทยากร
1,200 บาท x 7 ชั่วโมง x 2 คน x 1 วัน 16,800 บาท
ค่าอาหารว่าง
35 บาท X 59 คน x 1 วัน
2,065 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
120 บาท X 59 คน x 1 วัน
7,080 บาท
ค่าวัสดุและเอกสาร
24,055 บาท
-การประชุม
รวมทั้งสิ้น
50,000 บาท
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

เหตุผลคา
ชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ 2562
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารงาน สานักงานผู้อานวยการสถาบัน
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 สร้ างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เ พื่ อพัฒ นาคุ ณภาพของครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีหน้าที่ในการดาเนินงานสาคัญ คือ
ส่งเสริม สนับสนุนการการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญา การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ สู่การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
ประสบผลสาเร็จตาม เป้าหมายและวิสัยทัศน์ ของสถาบันฯ ที่วางไว้
สถาบันฯ ได้เห็นความสาคัญของการพัฒ นาบุคลากรเพื่อให้มีศักยภาพสู งขึ้น สามารถ
สนับสนุนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ของหน่วยงานให้
บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัด “โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ 2562” ให้มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์
สามารถน าความรู้ แ ละทั ก ษะต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาดู ง านไปปรั บ ใช้ ใ นการท างานได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป
5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรเกิดองค์ความรู้ นาประสบการณ์ที่ได้มาบูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมายหลัก
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผู้บริหารและบุคลากร ในสถาบันฯ จานวน 17 คน

6.2 เชิงคุณภาพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี ตัวชี้วัดความสาเร็จที่
5 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีละ 1 ครั้ง
ปีงบประมาณ
2562

งบประมาณ

ศึกษาดูงานที่สถาบัน 1. กาหนดและเสนอขออนุมัติโครงการ
120,000
การอาชีวศึกษา
ประชุม/หารือ/วางกรอบการทางาน
บาท
ภาคใต้ 2
2. จัดทาคาสั่ง เพื่อดาเนินงาน
3. ประชุมมอบหมายภาระงานตามคาสั่ง
4. ประสานงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
6. ดาเนินการกิจกรรมตามโครงการ
7. ติดตาม/ประเมินผล
8. สรุปและประเมินผลโครงการ
9. รายงานผลการดาเนินงาน
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 120,000 บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน )
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  งบอุดหนุน  เงินรายได้  งบลงทุน
 อื่นๆ ...งบรายจ่ายอื่น .....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- บุคลากรเกิดองค์ความรู้ นาประสบการณ์ที่
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ได้มาบูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ จานวน 17 คน มี ประสิ ทธิภ าพในการบริหารจัดการ ที่
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี
ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ที่ 5 ระดั บ การปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห าร
จัดการด้านบุคลากร
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- แบบประเมินความพึงพอใจ (ดัชนีตัวชี้วัด 5 ระดับ)

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...120,000... บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน เหตุผลคาชี้แจง
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 17 คน
- ผู้บริหาร
- พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่
2) ค่าที่พัก
- ผู้บริหาร
- ผู้บริหาร
- ผู้บริหาร
- พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่
3) ค่าเช่ารถ
จ้างเหมารถโดยสาร
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

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

4,320 บาท
12,480 บาท

(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

(2,000 X 1 คัน x 6 วัน)
(1,448 กม. x 4 บาท
x 2 คัน x 2 ไป – กลับ)
10,000 บาท
2,000 บาท
16,732 บาท
รวมทั้งสิ้น

12,000 บาท
23,168 บาท

4) ค่าวัสดุค่าของที่ระลึก
ค่าป้ายโครงการ
ค่าเอกสารและวัสดุ
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

10,000 บาท
2,000 บาท
16,732 บาท
120,000 บาท

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างทักษะ การปลูก การบารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูก
ผ้ าประดับ ส าหรับลู กจ้างและบุ คลากรในสั ง กัดสถาบัน การอาชีว ศึ กษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารงานบุคคล สานักงานผู้อานวยการสถาบัน
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 สร้ างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒ นาคุณภาพของครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
การจัดงานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถาบัน มีการดาเนินงานเป็นประจา ทาให้ต้องมีการ
ตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม การบารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูกผ้าประดับ เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง
ที่ใช้งานเป็นประจากับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน หากบุคลากรในหน่วยงานสามารถจัด
ตกแต่งได้ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้การจัดงานหรือกิจกรรมมีความสวยงามยิ่งขึ้น ซึ่งบุคลากรใน
หน่วยงานสถาบันมีความจาเป็นต้องมีการอบรมและฝึกปฏิบัติ เพื่อสามารถนาไปใช้งานได้ในกิจกรรม
ของหน่วยงานได้
5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรเกิดองค์ความรู้ มีทักษะ การปลูก การบารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และ
ผูกผ้าประดับ นาประสบการณ์ที่ได้มาบูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมายหลัก
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรในสถาบัน จานวน 15 คน
6.2 เชิงคุณภาพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีประสิทธิภาพในการ
การปลูก การบารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูกผ้าประดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพระดับปริญญาตรี ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 5 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร

7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก
โครงการเสริมสร้างทักษะ
การปลูก การบารุงรักษา
การจัดตกแต่งสวน และ
ผูกผ้าประดับ สาหรับ
ลูกจ้างและบุคลากรใน
สังกัดสถาบัน

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 30,000 บาท

1. กาหนดและเสนอขออนุมัติโครงการ
ประชุม/หารือ/วางกรอบการทางานและ
อื่นๆ
2. จัดทาคาสั่ง เพื่อดาเนินงาน
3. ประชุมมอบหมายภาระงาน
4. ประสานงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/กาหนด
รายละเอียดการประชุม
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
6. ดาเนินการกิจกรรมตามโครงการ
7. ติดตาม/ประเมินผล
8. สรุปและประเมินผลโครงการ
9. รายงานผลการดาเนินงาน
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน  งบดาเนินการ  งบอุดหนุน  เงินรายได้  งบลงทุน
 อื่นๆ...งบรายจ่ายอื่น .....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- เพื่อให้ บุ คลากรเกิดองค์ ความรู้ มี ทั ก ษะ
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การปลูก การบารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และ 4 จานวน 15 คน มีประสิทธิภาพในการการปลูก การ
ผูกผ้าประดับ นาประสบการณ์ที่ได้มาบูรณาการ บารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูกผ้าประดับที่สูงขึ้น
ใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้ อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัว ชี้วัดความสาเร็จที่ 5 ระดับการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- แบบประเมินความพึงพอใจ (ดัชนีตัวชี้วัด 5 ระดับ)

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : : โครงการเสริมสร้างทักษะ การปลูก การบารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูกผ้า
ประดับสาหรับลูกจ้างและบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...30,000... บาท
( สามหมื่นบาทถ้วน )
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
- ค่าวิทยากร
1 คน x 600 บาท x 7 ช.ม
- ค่าอาหารกลางวัน
20 คน X 120 บาท X 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่าง
20 คน X 35 บาท X 2 มื้อ
- ค่าวัสดุ
22,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
4,200 บาท
2,400 บาท
1,400 บาท
22,000 บาท
30,000 บาท

เหตุผลคาชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ:งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
การประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ถือเป็นอีกหนึ่งในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารและความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ภายในสถาบันฯ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทราบก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อกันระหว่างสถาบันฯ
กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการ
จัดการศึกษาและภารกิจต่างๆ ของสถาบันให้ดาเนินไปด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
5. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียน 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

7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก
วิธีดาเนินการ
โครงการประชาสัมพันธ์
-รวบรวมข้อมูลจาก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค สถานศึกษาในสังกัด
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
- จัดทาการประชาสัมพันธ์

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

งบประมาณ
50,000 บาท

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน  งบดาเนินการ  งบอุดหนุน  เงินรายได้  งบลงทุน 
อื่นๆ.งบรายจ่ายอื่น....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
เพิ่มปริมาณผู้เรียน ปรับภาพลักษณ์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ ด้านอาชีวศึกษา
ให้กับผู้ปกครองสถานประกอบการ และชุมชน

ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
-ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 6 ฉบับต่อปี
-ผลิตสื่อออนไลน์ สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย
นวัตกรรม โครงการสิ่งประดิษฐ์อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ
เดือน
- หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ ชุมชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทั้งเอกสาร เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วถึง

11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
แบบสารวจความพึงพอใจ

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...50,000... บาท
( ห้าหมื่นบาทถ้วน )
กิจกรรม /รายละเอียด

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

1.จัดทาจดหมายข่าว วารสาร ประชาสัมพันธ์
9,000 บาท/ปี
เผยแพร่เดือนละ 1 ฉบับ
2.จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ใน 1,000 แผ่น × 5 บาท
โอกาสต่างๆ
3.ค่าวัสดุจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
12,000 บาท/ปี
ภายในสถาบันฯ และในโอกาสต่างๆ
4.จัดทาป้ายต้อนรับ ป้ายบอกทาง บูธประชา
24,000 บาท/ปี
สัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ในโอกาส และป้าย
ต่างๆ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
9,000 บาท
5,000 บาท
12,000 บาท
24,000 บาท

50,000 บาท

เหตุผล
คาชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบั ณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 1: มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
 นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 3: พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในทุก
ระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
 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
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2556 และประกาศสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญและความจาเป็นในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ให้มี
ความพร้อมด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอาจารย์ ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน และด้ า นนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การดั ง กล่ า วให้ บ รรลุ

วัตถุประสงค์ของระเบียบข้างต้น จึงได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมความพร้อม 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 เพื่อทบทวนและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์ในการปฏิบัติตามเกณฑ์
หลักสูตร คอศ.1
6. เป้าหมายหลัก
6.1 เชิงปริมาณ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาบันฯ จานวน 80 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วางแผนการด าเนิ น งานเพื่ อ ทบทวนและติ ด ตามผลการด าเนิน การของ
หลักสูตร จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอาจารย์ ด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และด้านนักศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตามระยะเวลาที่กาหนด
6.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ
ตรวจประเมินและสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทา คอศ. 1
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนา คอศ.1 ตามกรอบ
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
จานวน 4 ครั้ง

วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินโครงการ
2. ประชุม/หารือ/วาง
กรอบการทางาน
3. แจ้งหน่วยงาน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. จัดหา/จัดซื้อวัสดุ
5. อบรม/สัมมนา

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

มีนาคม 2562

65,000 บาท

กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

6. ติดตาม/ประเมินผล
7. สรุปประเมินผล
8. รายงานผลการดาเนิน
โครงการ
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  งบลงทุน  อื่นๆงบรายจ่ายอื่น...
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม และวางแนวทางการปฏิ บั ติ
- ค ณ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐาน หลั กสู ตร สถาบันการอาชีว ศึกษา
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศ ภ าคตะวั น อ อ ก เฉี ย งเห นื อ 4
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา จานวน 80 คน
ตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ประกอบกั บ ประกาศ
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
พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร ลงวั น ที่ 6
ธันวาคม 2560
- เพื่อทบทวนและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์
ในการปฏิบัติตามเกณฑ์หลักสูตร คอศ.1
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)
- แบบสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 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  โครงการตามภาระงานประจา
 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 (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
เหตุผลคาชี้แจง
1) ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 7 ชม x 1 คน)
4,200 บาท
2) ค่าอาหารว่างและ
(35 คน x 35 บาท X 2 มื้อ)
1,225 บาท
เครื่องดื่ม
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
(35 คน x 35 บาท X 2 มื้อ)
1,225 บาท
เครื่องดื่ม
3) ค่าวัสดุและอุปกรณ์
10,825 บาท
รวมทั้งสิ้น
16,250บาท
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 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  โครงการตามภาระงานประจา
 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 (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
เหตุผลคาชี้แจง
1) ค่าตอบแทนวิทยากร
(600 บาท x 7 ชม x 1 คน) 4,200 บาท
2) ค่าอาหารว่างและ
(35 คน x 35 บาท X 2 มื้อ) 1,225 บาท
เครื่องดื่ม
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
จานวนเงิน
1) ค่าตอบแทนวิทยากร
(600 บาท x 7 ชม x 1 คน) 4,200 บาท
2) ค่าอาหารว่างและ
(35 คน x 35 บาท X 2 มื้อ) 1,225 บาท
เครื่องดื่ม
3) ค่าวัสดุและอุปกรณ์
10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
16,250บาท
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา
เฉพาะพื้นฐานหลั กสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 1: มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
 นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการ
เรียนการสอนในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่ง
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 ซึ่ ง ก าหนดให้ ทุ ก หลั ก สู ต รต้ อ งพั ฒ นาให้ ทั น สมั ย โดยมี ก ารประเมิ น และรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะๆ
อย่ างน้ อยตามรอบระยะเวลาของหลั กสู ตร หรือทุกรอบ 5 ปี นั้น สถาบันการอาชีว ศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ซึ่งเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นมา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สาขาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ สาขาเทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อ านาจเจริ ญ สาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และหลักสูตรพัฒนาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ได้แก่
สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี สาขาวิ ช าเทคโนโลยี โ ยธา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และสาขาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จะต้องจะได้รับ
การเตรียมความพร้ อมเพื่อดาเนินการปรับปรุงหลั กสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งสถาบัน
จาเป็นที่จะต้องจัดทาคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างหลักสู ตร คาอธิบาย
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
และแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันฯ เพื่อให้แต่ละหลักสูตรที่จัดการศึกษาในสถาบันฯ ยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร หรือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิ ศทาง
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 เพื่อให้คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไปให้ มี มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
(Learning Outcome) และแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum
Mapping) ครบถ้วนสมบูรณ์ และสัมพันธ์กับคาอธิบายรายวิชา สมรรถนะรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรของสถาบันฯ
5.2 เพื่อให้คณาจารย์หลั กสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดวิช า
เฉพาะในส่วนของวิชาเฉพาะพื้นฐาน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่มื อหมวดวิชาเฉพาะในส่วนของวิชา
เฉพาะพื้ น ฐาน ให้ มี ม าตรฐานผลการเรี ย นรู้ (Learning Outcome) และแผนที่ ก ระจายความ
รั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ (Curriculum Mapping) ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ และสั ม พั น ธ์ กั บ
คาอธิบายรายวิชา สมรรถนะรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของสถาบันฯ
5.3 เพื่อให้แต่ละหลักสูตร จัดการศึกษาในสถาบันฯ ยึดถือคู่มือทั้งสองฉบับเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร หรือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิ ศทาง
เดียวกัน กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ
6. เป้าหมาย
- คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จานวน 50 คน
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และหมวดวิชาเฉพาะในส่วนของวิชาเฉพาะพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละ

กิ จ กรรมย่ อ ย เป็ น จ านวนร้ อ ยละ 80 ของคณาจารย์ ห ลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ทั้งหมด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้พัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาในด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และด้านนักศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามระยะเวลาที่กาหนด มี
ประสิทธิภาพ ในระดับ ดี
6.2.2 บุ ค ลากรสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 4 มี ค วาม
เข้ ม แข็ ง และมี ศั ก ยภาพในการปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นารายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บัณฑิต
(ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2562 ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกาหนดได้ในระดับ ดี
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก
โ ครงการประชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติ การพัฒนาคู่มือหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา
เ ฉ พ า ะ พื้ น ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
เทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต (ทล.บ.)
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

1.ประชุม/หารือ/วางกรอบการ
ทางานและอื่นๆ
2.จัดทาคาสั่ง เพื่อดาเนินงาน
3. ประชุมมอบหมายภาระงาน
ตามคาสั่ง
เดือน ตุลาคม
4. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง/
– พฤศจิกายน 15,000
กาหนดรายละเอียดการประชุม พ.ศ. 2561
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
6. อบรม/สัมมนาตามกาหนด
7. ติดตาม/ประเมินผล/สรุป
ประเมินผล
9. รายงานผลการดาเนินงาน
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  งบอุดหนุน  งบลงทุน  อื่นๆ. รายจ่ายอื่น
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาสังกัดสถาบัน

10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค
ที่รั บ ผิ ดชอบสอนรายวิช าในหมวดวิช าศึ ก ษา ตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ 4 ได้ พั ฒ นาคณาจารย์
ทั่ว ไป และหมวดวิช าเฉพาะ ได้มีส่ ว นร่ว มใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องปรับปรุงหลักสูตรหรือ
การพั ฒ นาคู่ มื อ หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปให้ มี พัฒ นาในด้านหลั กสู ตร ด้านอาจารย์ ด้านสิ่ ง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) สนับสนุนการเรียนรู้ และด้านนักศึกษา ให้เกิด
และแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามระยะเวลาที่
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ( Curriculum Mapping) ก า ห น ด มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ร ะ ดั บ ดี
ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ และสั ม พั น ธ์ กั บ ค าอธิ บ าย จานวน 50 คน
รายวิ ช า สมรรถนะรายวิ ช าตามโครงสร้ า ง
หลักสูตรของสถาบันฯ
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- แบบสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาชีวศึกษาบัณฑิต
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท X 2 มื้อ)
2) ค่าอาหารกลางวัน
(50 คน x 120 บาท X 1 มื้อ)
3) ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
3,500 บาท
6,000 บาท
5,500 บาท
15,000 บาท

เหตุผลคา
ชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนา คอศ.2-6 ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 1: มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
 นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 3: พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ปริ ม าณผู้ เ รี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของ ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
 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
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2556 และประกาศสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญและความจาเป็นในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ให้มี
ความพร้อมด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอาจารย์ ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน และด้ า นนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การดั ง กล่ า วให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของระเบียบข้างต้น จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา คอศ.2-6 ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมความพร้อม และวางแนวทางการปฏิบัติประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556
และประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
5.2 เพื่ อทบทวนและสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ แก่ คณาจารย์ ในการปฏิ บั ติ ตามเกณฑ์
หลักสูตร คอศ.1-6
6. เป้าหมายหลัก
6.1 เชิงปริมาณ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาบันฯ จานวน 80 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วางแผนการดาเนินงานเพื่อทบทวนและติดตามผลการดาเนินการของหลักสูตร
จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอาจารย์ ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และด้านนักศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
6.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อตรวจ
ประเมินและสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทา คอศ. 2-6
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

การประชุม
พัฒนา คอศ.2-6
ตามกรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ประชุม/หารือ/วางกรอบการทางาน
และอื่นๆ
3. แจ้งหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินโครงการ
4. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
5. อบรม/สัมมนา ตามกาหนด
6. ติดตาม/ประเมินผล
7. สรุปประเมินผล
8. รายงานผลการดาเนินโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มีนาคม 2562

งบประมาณ
20,000 บาท

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท (สองหมื่นถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  งบอุดหนุน  อื่นๆ..... รายจ่ายอื่น....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
1.เพื่อเตรี ย มความพร้ อม และวางแนวทางการปฏิบัติ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
หลั กสู ตรระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศ ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จานวน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ 80 คน
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เรื่ อ ง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2556 และประกาศสถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารในการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ด
หลักสูตร ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
2. เพื่ อ ทบทวนและสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ แ ก่
คณาจารย์ในการปฏิบัติตามเกณฑ์หลักสูตร
คอศ.2-6
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- แบบสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนา คอศ.2-6 ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาชีวบัณฑิตศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในการพัฒนา คอศ.1-6
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
วงเงินงบประมาณ : 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
เหตุผลคาชี้แจง
1. กิจกรรม/
1) ค่าอาหารกลางวัน
(120 บาท x 80 คน)
9,600 บาท
โครงการนี้ ใช้เวลา
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 35 บาท X 2 มื้อ X 80 คน)
5,600 บาท
ดาเนินการ 1 วัน
3) ค่าวัสดุ
4,800 บาท
รวมทั้งสิ้น
20,000 บาท
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์เพื่อสร้างงานวิจัยและตีพิมพ์
เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันฯ
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 3: พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
การวิจัยนามาซึ่งยอดแห่งความรู้ การวิจัยเป็นการสร้างปัญญา หรือเป็นทุนทางปัญญาของ
ประเทศ ทุกประเทศในโลกยอมรับว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศที่พัฒ นาแล้ ว ทั้งหลาย จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒ นาเพื่อความเป็นผู้ นา
ทางด้านวิทยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ
การปฏิบัติงานวิจัยในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยต้องทาความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนเริ่มดาเนินการวิจัย
นั่นคือการกาหนดประเด็นปัญหาการวิจัย ว่าจะทาวิจัยเรื่องอะไร มีกรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างไร การ
ออกแบบการวิจัยเป็นแบบใด ตัวแปรที่จะใช้ศึกษาควรจะมีตัวแปรใดบ้าง การเก็บรวบรวมข้อมูลจะ
ทาอย่างไร มากน้อยเท่าใดจึงจะเป็นตัวแทนของการศึกษา เครื่องมือที่ใช้สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
จะพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่ดีได้อย่างไร จะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอะไร และจะนาเสนอข้อมูล
แบบไหน คาถามเหล่านี้ล้วนเป็นคาถามที่ผู้วิจัยจะต้องหาคาตอบให้ได้ก่อนลงมือปฏิบัติการวิจัย ซึ่ง
จะเห็ น ได้ ว่ า การวิ จั ย เป็ น กระบวนการท างานที่ ต้ อ งอาศั ย ความละเอี ย ดรอบคอบตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น
จนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย ดังนั้น การเขียนงานวิจัย จึงเป็นการเริ่มต้นที่สาคัญของผู้วิจัยซึ่งจะต้องมี
ความชัดเจนในทุกคาถามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงจะทาให้การวิจัยมีความสาเร็จสูง

สถาบันฯ ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่ าว จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ อาจารย์และ
บุคลากรของสถาบัน ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวทาง และเทคนิคการเขียนหัวข้อโครง
ร่างงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้
ประกอบในการพัฒนาประเทศได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และการเขียนหัวข้อโครงร่าง
งานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการนาเสนอในรูปแบบต่างๆ
5.2 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนเขียนหัวข้อโครงร่างงานวิจัย
ระหว่างนักวิจัยจากสถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ
6. เป้าหมายหลัก
6.1 เชิงปริมาณ
- คณาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตร จานวน 50 คน ได้รับความรู้ความเข้า ใจใน
หลักการแนวทาง และเทคนิคการเขียนหัวข้อโครงร่างงานวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย อีกทั้งยังสามารถ
เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ประกอบในการพัฒนาประเทศได้
6.2 เชิงคุณภาพ
- คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 50 คน สร้างงานวิจัยและตีพิมพ์
เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ
7. ระยะเวลา/วิธีการดาเนินการ
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 การอบรม
เชิงปฏิบัติการสร้างองค์
ความรู้ด้านกระบวนวิธี
วิจัย (Research
Methodology)
กิจกรรมที่ 2 การอบรม
เชิงปฏิบัติการเขียน
ข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากหน่วยงาน
ภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศ

วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
2. ประชุม/หารือ/วางกรอบการ
ทางาน และอื่นๆ
3. แจ้งหน่วยงาน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
4. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
5. อบรม/สัมมนา ตามกาหนด
6. ติดตาม/ประเมินผล
7. สรุปประเมินผล
8. รายงานผลการดาเนินโครงการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
มีนาคม 200,000 บาท
2562

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน
 ภายนอก
หมวดเงิน  งบดาเนินการ  เงินรายได้  อื่น ๆงบรายจ่ายอื่น......
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาในสังกัด
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน
หลักเกณฑ์ และการเขียนหัวข้อโครงร่าง 50 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการ
งานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการ แนวทาง และเทคนิคการเขียนหัวข้อโครงร่าง
นาเสนอในรูปแบบต่างๆ
งานวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย และสร้างงานวิจัย
- เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และ
และตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ
ประสบการณ์ด้านการเขียนเขียนหัวข้อ
โครงร่างงานวิจัยระหว่างนักวิจัยจาก
สถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- จานวนผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในการประชุมทางวิชาการ
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์เพื่อสร้างงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่
ในการประชุมทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 200,000 (สองแสนบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนวิธีวิจัย(Research Methodology)
กิจกรรม /รายละเอียด

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน

เหตุผลคา
ชี้แจง

1) ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 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
1,200 × 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
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรม และเทคโนโลยีสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันฯ
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 3: พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีพันธกิจหลักสาคัญ ได้แก่
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ภายใต้ภารกิจด้านการวิจัยนั้น สถาบันฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องสนับสนุนและส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการประสานงานให้คณาจารย์
ได้รับการฝึกอบรมแลพัฒนาวิชาการส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาให้มีตาแหน่งทางวิชาการ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 7-8-9-11-12 และ 22
5. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสร้ างเวทีแสดงผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ตลอดจนเผยแพร่
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนระดับปริญญาตรีของคณาจารย์ให้ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการที่สนใจ
6.2 เพื่อประกวดคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ระดับอาชีวบัณฑิต
6. เป้าหมายหลัก
6.1 เชิงปริมาณ จานวนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ต่าร้อยละ 80 ของ
จานวนทั้งหมดในสถาบัน
6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ทุกสถานศึกษา และคณาจารย์แสดงผล
งานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนระดับปริญญาตรี ของ
คณาจารย์ให้ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการที่สนใจ และนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลงานตนเอง

7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
1. วางแผนการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ เดือนมกราคม – 300,000
ดาเนินการ
2. ประชุม/หารือ/วางกรอบการทางาน ธันวาคม 2562
บาท
2. ดาเนินโครงการ 3. แจ้งหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตาม/
ในการดาเนินโครงการ
ประเมินผล
4. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
4. ปรับปรุงการ
5. อบรม/สัมมนา ตามกาหนด
ดาเนินการ
6. ติดตาม/ประเมินผล
7. สรุปประเมินผล
8. รายงานผลการดาเนินโครงการ
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  งบอุดหนุน  เงินรายได้  อื่นๆ.....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
1. สถาบันฯ สร้างเวทีระดับอุดมศึกษา ในการ
จานวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการนี้ไม่ต่า
ประกวดและเผยแพร่ งานวิจั ย ของคณาจารย์ ร้อยละ 80 ของจานวนคณาจารย์ทั้งหมดใน
สถาบันฯ เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอก
สถาบัน
2. นักศึกษา คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ นา
ผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้า
ร่วมโครงการตามประเภทการวิจัย เพื่อเผยแพร่
และร่วมประกวด
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับความรู้ความชานาญภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา และคณาจารย์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 3: พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของ
ชุมชน
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
ด้ ว ยปั จ จุ บั น ภาษาอั ง กฤษ และภาษาต่ า งประเทศอื่ น ๆ เช่ น ภาษาจี น ภาษาญี่ ปุ่ น
ภาษาเยอรมัน กาลังมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น รวมถึงจากผลการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บั ณฑิตได้ส ะท้อนความพึงประสงค์ของบัณฑิตที่ต้องมีส มรรถนะด้านการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับดี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนหลั กสูตรปริญญาตรีจาเป็นต้องมีทั กษะ
ภาษาอั ง กฤษระดั บ ดี ด้ ว ยนั้ น เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและคณาจารย์ ใ ห้ มี ส มรรถนะด้ า น
ภาษาต่างประเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงตระหนักในเรื่องดังกล่าวนี้
และได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์ ให้เกิดทักษะ และความชานาญ ใน
การใช้ภาษาต่างประเทศในระดับชีวิตประจาวันและระดับวิชาการ ในงานวิจัยและบริการวิชาการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาทักษะ และความชานาญ ในการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับชีวิตประจาวัน
และระดับวิชาการ ในงานวิจัยและบริการวิชาการ แก่นักศึกษา และคณาจารย์
5.2 เพื่อยกระดับสมรรถนะและมาตรฐานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศด้านการสื่อสารและ
วิชาการให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลภายนอก และสถาบันทดสอบภาษาต่างประเทศต่างๆ

6. เป้าหมายหลัก จานวนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ต่าร้อยละ 70 ของจานวนทั้งหมดใน
สถาบัน
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
1. วางแผนการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
เดือนมกราคม 150,000 บาท
ดาเนินการ
2. ประชุม/หารือ/วางกรอบการทางาน – ธันวาคม
2. ดาเนินโครงการ 3. แจ้งหน่วยงาน และบุคคลที่
2562
3. ติดตาม/
เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
ประเมินผล
4. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
4. ปรับปรุงการ
5. อบรม/สัมมนา ตามกาหนด
ดาเนินการ
6. ติดตาม/ประเมินผล
7. สรุปประเมินผล
8. รายงานผลการดาเนินโครงการ
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  เงินรายได้  งบลงทุน  อื่นๆ.....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาในสังกัด
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
1. เพื่อพัฒนาทักษะ และความชานาญ ในการ ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ไม่ต่าร้อยละ 70 ของ
ใช้ภาษาต่างประเทศในระดับชีวิตประจาวัน
จานวนทั้งหมดในสถาบัน ได้แก่
และระดับวิชาการ ในงานวิจัยและบริการ
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุก
วิชาการแก่นักศึกษา และคณาจารย์
สถานศึกษา
2. เพื่อยกระดับสมรรถนะและมาตรฐานด้าน 2. คณาจารย์ระดับปริญญาตรี สถาบันการ
การใช้ภาษาต่างประเทศด้านการสื่อสารและ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
วิชาการให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลภายนอก
และสถาบันทดสอบภาษาต่างประเทศต่างๆ
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

- ผลการทดสอบทักษะภาษาต่างประเทศ
แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับความรู้ความชานาญภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา และคณาจารย์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 150,000 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน

1) ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 4 คน

(1,200 บาท x 8 ชั่วโมง ) x 1 คน
(600 บาท x 4 ชั่วโมง )x 5 คน
(183 คน x 120 บาท) x 2 วัน
( 183 คน x35 บาท X 2 มื้อ )
x 2 วัน

9,600 บาท
12,000 บาท
43,920 บาท
25,620 บาท

2) ค่าอาหารกลางวัน
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4) ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร
5) ค่าชุดข้อสอบ

(230 คน x 100 บาท)

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

35,860 บาท
23,000 บาท

150,000 บาท

เหตุผลคา
ชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในประเทศ และระหว่างประเทศ (IVENE 4 Cooperation Partnership)
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันฯ
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 3: พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายและสนับสนุนให้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ างหน่ ว ยงานสถานประกอบการ และ
สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 ร่ ว มมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลั ก สู ตร
ระดับป,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
ปั จ จุ บั น สถาบั น การอาชีว ศึ กษาภาคตะวันออกเฉี ย งเหนือ 4 มี พั น ธกิ จ หลั ก ในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ซึ่งจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษารายด้านตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้าน
อาจารย์ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และด้านนักศึกษา จาเป็นต้องเข้าร่วมกับ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ (MOU) กลุ่มความร่วมมือเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่มความร่วมมือด้าน
การวิจัย นวัตกรรม กลุ่มความร่วมมือระบบสารสนเทศ และเครือข่ายห้องสมุดนานาชาติ กลุ่มความ
ร่วมมือด้านปริญญานิพนธ์ และกลุ่มความร่วมมือด้านอื่นๆ ซึ่งดาเนินการโดยภาคเอกชนที่สนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษา

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีว ศึกษารายด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ทั้ง 5 ด้าน โดยการร่วมมือในรูปแบบข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ
5.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษากับสถาบันอุดมการณ์ศึกษา
ชั้นนา และสถาบันอุดมศึกษาในต่างๆ ประเทศ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกัน
6. เป้าหมายหลัก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมภาคี
เครือข่ายความร่วมมือไม่น้อยกว่า 70 % ของจานวนภาคีเครือข่ายที่ตั้งเป้าหมายไว้
กลุ่มเป้าหมาย
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
- วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. วางแผนการ
ดาเนินการ
2. ดาเนินโครงการ
3. ติดตาม/ประเมินผล
4. ปรับปรุงการ
ดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
เดือน มกราคม –
ธันวาคม 2562

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินโครงการ
2. ประชุม/หารือ/วางกรอบ
การทางาน และอื่นๆ
3. แจ้งหน่วยงาน และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน
โครงการ
4. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
5. อบรม/สัมมนา ตาม
กาหนด
6. ติดตาม/ประเมินผล
7. สรุปประเมินผล
8. รายงานผลการดาเนิน
โครงการ
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก

งบประมาณ
50,000 บาท

หมวดเงิน

 งบดาเนินการ  งบอุดหนุน  เงินรายได้  อื่นๆ.....

9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ และสถานศึกษาในสังกัด
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
1. ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาราย - สถาบันฯและวิทยาลัยในสังกัด เข้าร่วมภาคี
ด้านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้ง 5 ด้าน เครือข่ายความร่วมมือไม่น้อยกว่า 70 % ของ
โดยการร่วมมือในรูปแบบข้อตกลงบันทึกความ จานวนภาคีเครือข่ายที่ตั้งเป้าหมายไว้
เข้าใจ
2. สถาบั น ฯ เข้ า ร่ ว มเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมือ
ด้ า นการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษากั บ สถาบั น
อุดมการณ์ศึกษาชั้นนา และสถาบันอุดมศึกษา
ในต่ า งๆ ประเทศ ในการแลกเปลี่ ย นองค์
ความรู้ และเทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกัน
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- บันทึกความตกลงในการร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา
- แบบสอบความพึงพอใจในการดาเนินโครงการ

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเทศ
และระหว่างประเทศ (IVENE 4 Cooperation Partnership)
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 50,000 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
เหตุผลคาชี้แจง
1) ค่าแทนวิทยากร จานวน 4 คน
2) ค่าอาหารกลางวัน
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4) ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร

(1,200 บาท x 3 ชั่วโมง )* 1 คน
(600 บาท x 4 ชั่วโมง )* 5 คน
(100 x 120 บาท) *1 วัน
( 35 บาท X 2 มื้อ X 100 คน)

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

3,600 บาท
12,000 บาท
12,000 บาท
7,000 บาท
15,400 บาท

50,000 บาท

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันฯ
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 1: มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
 นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 3: พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร
ระดับปวช, ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อ
ทุกส่วนของสังคมไทยอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นนอกจากสถาบันฯจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความ
เป็นไทยแล้ว สถาบันฯ ยังมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่สามารถดารงชีวิต ประกอบอาชีพในสังคม
แห่ ง การเปลี่ ย นแปลงนี้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมอยู่ ใ นโลกปั จ จุ บั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ด้ ว ยการจั ด
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่จาเป็นของคนรุ่นใหม่ โดยเน้นคุณค่า ความสามารถในการเรียนรู้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีเหตุผล ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถในการทางานร่ ว มกั น การยอมรับความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ ศาสนา
วัฒนธรรม มีความรักในธรรมชาติสิ่งแวดล้ อมและเพื่ อนมนุษย์ ในการผลิตบัณฑิตนั้น สถาบันฯ

คานึงถึงการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ดังนั้นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณ ฑิต จะทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของคุณภาพบัณฑิต ซึ่ง
จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาและปรับ ปรุง หลั กสู ตร และเป็นประโยชน์ต่ อ การจัด ทาแผนรั บ
นักศึกษาของสถาบันฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิ ตที่สาเร็จการศึกษา
ในด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
6. เป้า หมายหลัก สถานประกอบการ ห้ างร้านหรือองค์กรธุรกิจ ตอบแบบสอบถามผู้ ใช้บัณฑิ ต
สถาบันฯร้อยละ 100
กลุ่มเป้าหมาย
สถานประกอบการ ห้างร้านหรือองค์กรธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตสถาบันฯ มี
ความพอใจในการใช้บัณฑิตสถาบันฯ
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. วางแผนการ
ดาเนินการ
2. ดาเนินโครงการ
3. ติดตาม/
ประเมินผล
4. ปรับปรุงการ
ดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
เดือนตุลาคม 2561
– มกราคม 2562

งบประมาณ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
80,000 บาท
โครงการ
2. ประชุม/หารือ/วางกรอบการ
ทางาน และอื่นๆ
3. แจ้งหน่วยงาน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
4. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
5. อบรม/สัมมนา ตามกาหนด
6. ติดตาม/ประเมินผล
7. สรุปประเมินผล
8. รายงานผลการดาเนินโครงการ
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  เงินรายได้  อื่นๆ.งบรายจ่ายอื่น

9. สถานที่
สถานประกอบการ ห้างร้านหรือองค์กรธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตสถาบันฯ
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
การปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ในด้านความรู้
ความสามารถ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านคุณธรรม จริยธรรม

ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
สถานประกอบการ ห้างร้านหรือองค์กรธุรกิจ
ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตสถาบันฯ ร้อยละ
100
กลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการ ห้างร้านหรือ
องค์กรธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
สถาบันฯ มีความพอใจในการใช้บัณฑิตสถาบัน
ฯ

11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- รายงานวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 80,000 บาท
(แปดหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

1) ค่าสร้างและทดสอบแบบสอบถาม(เหมาจ่าย)
2) ค่าวิเคราะห์และบันทึกข้อมูล(เหมาจ่าย)
4) ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
5,000 บาท

6,700 บ. X 6 แห่ง

40,200 บาท
34,800 บาท

80,000 บาท

เหตุผล
คาชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันฯ
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 4: การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูคณาจารย์
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
ภาคนิพนธ์ผลงานทางวิชาการที่กาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน
ตามหลักวิชาการ จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ โดยการนาความรู้จากแหลง
ต่ า งๆ มาประมวลร้ อ ยเรี ย งเพื่ อ วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการ หรือสื่อสิ่งพิมพ์และในที่ประชุมสัมมนา โดยการพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยประเภทต่างๆ
จะต้องผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบเนื้อหาสาระความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาการนั้นๆ
นอกจากนี้จะต้องมีรูปแบบการจัดพิมพ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของประเภทงานวิจัย หรือตามที่
คณะกรรมการประเมินอีกด้วย ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงจัดทา
โครงการนี้ขึ้นโดยมีนโยบายจะส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันคณาจารย์และบุคคลากรของสถาบันให้
จัดทางานวิจัยและนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน พัฒนาการเรียนการ
สอน และนาประโยชน์ไปใช้กับสังคมโดยส่วนรวมอีกด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อวางแนวทางให้ครูคณาจารย์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สามารถในการเขียนงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่นๆ ที่พัฒนาจากโครงงานหรืองานวิจัย
5.2 เพื่อกาหนดรกรอบและรูปแบบการนิพนธ์งานวิจัย ให้ครู คณาจารย์ ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และผู้สนใจ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเวทีวิจัย
และวารสารทางวิชาการ
6. เป้าหมายหลัก ผู้เข้าประชุม จานวน 15 คน

1) ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบันการอาชี วศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จานวน
15 คน เพื่อวางแนวทางพัฒนางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) วางรูปแบบการเขียนประเภทงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับบุคลากรในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กลุ่มเป้าหมาย
- คณะกรรมการวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. วางแผนการ
ดาเนินการ
2. ดาเนินโครงการ
3. ติดตาม/ประเมินผล
4. ปรับปรุงการ
ดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2562

งบประมาณ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
25,000 บาท
ดาเนินโครงการ
2. ประชุม/หารือ/วางกรอบ
การทางาน และอื่นๆ
3. แจ้งหน่วยงาน และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน
โครงการ
4. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
5. อบรม/สัมมนา ตาม
กาหนด
6. ติดตาม/ประเมินผล
7. สรุปประเมินผล
8. รายงานผลการดาเนิน
โครงการ
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน
 ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  งบอุดหนุน  เงินรายได้  งบลงทุน
 อื่นๆ..... งบรายจ่ายอื่น....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
1. ครู คณาจารย์ ของสถาบันการอาชีว ศึกษา
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ 4 สามารถในการ
เขีย นงานวิจัย หรืองานวิช าการอื่นๆ ที่พัฒ นา
จากโครงงานหรืองานวิจัย
2.รู ป แบบการนิ พ นธ์ ง านวิ จั ย ส าหรั บ ครู
คณาจารย์ ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภา
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และผู้สนใจ ตลอดจน
กรอบการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พันธ์ในเวที วิ จั ย
และวารสารทางวิชาการ

ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
ผู้เข้าประชุม จานวน 15 คน
1) ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
จานวน 15 คน เพื่อวางแนวทางพัฒนา
งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) วางรูปแบบการเขียนประเภท
งานวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับบุคลากรใน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- แบบสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจาสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 25,000 บาท
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

1) ค่าอาหารกลางวัน จานวน 15
15 คน x 120 บาท x 6 ครั้ง
2) ค่าอาหารว่าง จานวน 15 คนๆ 15 คน x 35 บาท x 6 ครั้ง
3) ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
10,800
3,150
16,050
25,000

เหตุผล
คาชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สิน
ราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ : งานนิติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
เนื่องจาก สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เห็นว่า ในการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
ของผู้อานวยการสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความยุ่งยาก และมี
เอกสารในการรั บ มอบงานจ านวนมาก จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 45 (3) แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 มาตรา 31 แห่ ง
พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และข้อ 8 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่ง
งานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 จึงมี คาสั่งที่ 1571 / 2560 เรื่อง มอบอานาจผู้อานวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการรับ ส่ง
งานในหน้ าที่ร าชการ) ลงวัน ที่ 29 กันยายน 2560 ซึ่งมอบอานาจให้ ผู้ อานวยการสถาบั น การ
อาชีวศึกษาแต่ละแห่งปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการรับส่ง
งานในหน้าที่ราชการของผู้อานวยการสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดังนั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงมีคาสั่งที่ 335/2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ ลงวันที่ 6 มิถุนายน
2561 ซึ่งมีหน้าที่ ประชุมวางแผนการดาเนินงาน จัดทาโครงการดาเนินการตรวจสอบรายงานการ
รับส่งทรัพย์สินราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ศึกษากฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และคาสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คาแนะนา และชี้ประเด็นสาคัญในการปรับปรุง แก้ไข รายงานการรับส่งทรัพย์สิน
ราชการให้ถูกต้อง แก่สถานศึกษาในสังกัดสถาบันทุกแห่ง เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการ
รับส่งทรัพย์สินราชการ เข้าให้ข้อมูลหรือยื่ นเอกสารที่เป็นประโยชน์ ในการปรับปรุง แก้ไข รายงาน

การรับส่งทรัพย์สินราชการ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์จัดทารายงานผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จตรง
ตามเวลาที่กาหนด และเสนอสรุปรายงานผลการตรวจสอบต่อสถาบันฯ เพื่อดาเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
5.วัตถุประสงค์
5.1 วางแผนการดาเนินงานในการตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการตามตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกาหนดให้แล้วเสร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.2 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดาเนินการตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ
เพื่อให้คาแนะนา ตลอดจนชี้ประเด็นสาคัญในการปรับปรุง แก้ไข รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ
ให้ถูกต้อง แก่สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯทุกแห่ง
5.3 เสนอสรุปรายงานผลการตรวจสอบต่อสถาบันฯ
6.เป้าหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ จานวน 8 คน
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ สถานศึกษาสังกัดสถาบัน จานวน 22 คน
6.1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งรายงานการรั บ ส่ ง ทรั พ ย์ สิ น
ราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ จานวน 30 คน เพื่อวาง
แผนการดาเนินงานในการตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ ให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตามระยะเวลาที่กาหนด
2) ดาเนิ น การตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สิ นราชการ เพื่อให้ คาแนะนา
ตลอดจนชี้ประเด็นสาคัญในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการจัดรายงานการรับส่ง
ทรัพย์สินราชการให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ อันจะทาให้เกิดการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6.2) เชิงคุณภาพ
1) สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 4 ได้ พั ฒ นาบุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทารายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการตามตามขั้นตอนและวิธี การที่กฎหมาย
กาหนดได้ มีประสิทธิภาพ ในระดับ ดี
2) บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีความเข้มแข็ง
และมี ศั ก ยภาพในการตรวจสอบรายงานการรั บ ส่ ง ทรั พ ย์ สิ น ราชการตามขั้ น ตอนและวิ ธีก ารที่
กฎหมายกาหนดได้ ในระดับ ดี

7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
ตุลาคม 2561 15,000
มกราคม 2562
บาท

- ประชุม
1.เสนอขอดาเนินโครงการและ
คณะกรรมการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- ติดตาม/ประเมินผล 2.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
3. เตรียมความพร้อมดาเนินการตาม
โครงการเชิญ/ผู้เข้าร่วมงาน/เตรียม
เอกสาร/สถานที่
4. ดาเนินการประชุม
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
6. สรุปผลการดาเนินงาน
7. รายงานผลการดาเนินงาน
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  เงินรายได้  อื่นๆ....รายจ่ายอื่น....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
ตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สิน
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความ
ราชการ เพื่อให้คาแนะนา ตลอดจนชี้ประเด็น ถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ
ส าคั ญ ในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข รายงานการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
รั บ ส่ ง ท รั พ ย์ สิ น ร า ช ก า ร ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จานวน 30 คน เพื่อ
แก่ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สถาบั น ฯทุ ก แห่ ง วางแผนการ และดาเนินงานในการตรวจสอบ
จากนั้นเสนอสรุปรายงานผลการตรวจสอบต่อ รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการให้เกิด
สถาบันฯ
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการจัด
รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการให้ถูกต้อง
และสมบูรณ์
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ฉบับสมบูรณ์
- แบบสอบถาม/แบบประเมิน

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สิน
ราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานนิติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
เหตุผลคาชี้แจง
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

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพ อาชีวศึกษาบัณฑิต
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
ด้ว ยพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกั น
คุณภาพ การศึกษา มาตรา 48 บัญญัติไว้ว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกัน คุณภาพ ภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการประกัน คุณภาพภายในเป็นส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงเป็นกลไกลที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจ
ให้ทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมเชื่อมั่นได้ว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันฯ ได้เห็นถึงความสาคัญของคุณภาพ ประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพภายใน
จึงได้ จัดทาโครงการนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจระบบการนิเทศงานตามกรอบการประกัน
คุณภาพ การศึกษาระดับปริญญาตรี
5.2 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา นาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางาน อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถ จัดทารายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
6. เป้าหมายหลัก
6.1 เชิงปริมาณ
- คณะผู้บริหารสถาบัน จานวน 6 คน
- คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา จานวน 70 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรสถานศึกษาในสังกัด สามารถนาความรู้ความเข้าใจระบบการนิเทศงาน
ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี จัดทาเอกสารตามประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานการประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
กิจกรรมหลัก
ดาเนินการ
การนิเทศ ติดตาม
1) ขออนุญาตดาเนินโครงการตามแผน
ระบบการประกัน
2) ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ
คุณภาพ
3) แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการออกนิเทศ
มิ.ย. – ส.ค.
สถานศึกษาในสังกัด 4) ประชุม/หารือ/วางกรอบ
2562
สถาบันทุกแห่ง
การทางานและอื่นๆ
5) กาหนดแผนและดาเนินการออกนิเทศ
25,000 บาท
6) สรุปผลการดาเนินโครงการ
7) รายงานผลการดาเนินงาน
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  งบอุดหนุน  เงินรายได้  อื่นๆ.งบรายจ่ายอื่น....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 7 แห่ง
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- บุ ค ลากรเกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจระบบการ - คณะผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรภายใน
นิ เ ทศงานตามกรอบการประกั น คุ ณ ภาพ สถานศึกษา 7 แห่ง สามารถนาความรู้ความ
การศึกษาระดับปริญญาตรี
เข้าใจ จัดทาเอกสารตามประเด็นการพิจารณา
- บุคลากรในสถานศึกษา นาความรู้ที่ได้รับไป มาตรฐานการประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี
พั ฒ นางาน อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและจั ด ท า
รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาได้
อย่างถูกต้อง
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
11.1 แบบติดตามการนิเทศ
11.2 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพ

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา 2561
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานประกันคุณภาพ อาชีวศึกษาบัณฑิต
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...25,000... บาท
( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
กิจกรรม /รายละเอียด

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง
(6 คนx 240 บาท) x 7 วัน
2.ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
3.ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
10,080 บาท
6,000 บาท
8,920 บาท
25,000 บาท

เหตุผล
คาชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพ อาชีวศึกษาบัณฑิต
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3..1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
คุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งสถานศึกษาควรให้
ความส าคัญต่อเรื่ องดังกล่ าวเป็ นอย่างมาก สถาบันฯ จึงจาเป็นต้องมีระบบกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ
กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ โดยมุ่งจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้ ได้ต าม
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2558 นั้นทุกคนทุกฝ่ายจาเป็นต้องมีส่วนร่วมและให้ความสาคัญ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
5.2 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา นาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางาน อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถ จัดทารายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
6. เป้าหมายหลัก
6.1 เชิงปริมาณ
1.ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้ง 7 แห่ง
2.หลักสูตรที่เปิดสอน จานวน 8 สาขาวิขา
6.2 เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันผ่านการเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 1.ประชุม/หารือ/วาง
จัดทารายงานประเมินตนเอง Self กรอบการทางานและอื่น

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
35,000 บาท

กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

Assessment Report : SAR
ประจาปีการศึกษา 2561
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 1-14
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทารายงานประเมินตนเอง Self
Assessment Report : SAR
ประจาปีการศึกษา 2561
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 1-30

2.จัดทาคาสั่ง เพื่อ
เดือน เมษายน – 35,000 บาท
ดาเนินงาน
กรกฎาคม 2562
3. ประชุมมอบหมาย
ภาระงานตามคาสั่ง
4.ประสานงานวิทยากร/
ผู้เกี่ยวข้อง/กาหนด
รายละเอียดการประชุม
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
6. อบรม/สัมมนาตาม
กาหนด
7. ติดตาม/ประเมินผล
8. สรุปประเมินผล
9. รายงานผลการ
ดาเนินงาน
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  งบอุดหนุน  เงินรายได้  อื่นๆ....งบรายจ่ายอื่น....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
บุคลากรในสถานศึกษา นาความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนา รายงานการประเมินตนเอง SAR
งานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ จัดทา จานวน 8 สาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาได้

11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
11.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
11.2 สถาบันฯและสถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานประกันคุณภาพ อาชีวศึกษาบัณฑิต
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...35,000... บาท
( สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
กิจกรรม /รายละเอียด
1) ค่าตอบแทนวิทยากร
2) ค่าอาหารกลางวัน
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4) ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร

ตัวคูณค่าใช้จ่าย
600 บาท x 7 ชั่วโมง x 1 คน
120 บาท X 1 มื้อ X 60 คน
35 บาท X 2 มื้อ X 60 คน

รวมทั้งสิ้น (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
4,200.7,200.4,200.19,400.-

35,000 บาท

เหตุผลคา
ชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ “โครงการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบัน โดยหน่วยงานต้นสังกัด”
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต งานประกันคุณภาพ
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3..1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวด 6 มาตรา 48 กาหนดให้ มีระบบการประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษา โดยให้ ห น่ว ยงาน
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทารายงานประจาปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถาบันการ
อาชี ว ศึ ก ษา ลงวั น ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ ส ถาบั นการอาชีว ศึ ก ษาในสั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้เป็นเกณฑ์
ในการส่งเสริม การกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ นั้น
สถาบั น การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ประกัน คุณภาพภายในสถาบั น ฯ จึงดาเนิน “โครงการเตรี ยมรั บการประเมิน คุณ ภาพภายใน
สถาบัน โดยหน่วยงานต้นสังกัด” ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
5.2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพ
6. เป้าหมายหลัก
6.1 เชิงปริมาณ

-

คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ
จานวน 17 คน
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จานวน
7 คน
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาละ 1 ท่าน
จานวน
12 คน
หัวหน้างานประกันและเจ้าหน้าที่
จานวน
12 คน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวะบัณฑิตประจาวิทยาลัย
จานวน
6 คน
รวม จานวน 54 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต ทุ ก สาขาวิ ช ามี ข้ อ มู ล เอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการตรวจประเมินทุกตัวบ่งชี้ความสาเร็จอย่างมั่นใจ
6.2.2 บุ ค ลากรของสถาบั น และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด มี ค วามตระหนั ก ความ
พยายามและให้ความสาคัญในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.2.3 สถาบัน สถานศึกษาและสาขาวิชาต่างๆของหลั กสูตรเทคโนโลยีบั ณ ฑิต
มีความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ต่อไป
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
วิ
ธ
ด
ี
าเนิ
น
การ
งบประมาณ
กิจกรรมหลัก
ดาเนินการ
- เตรียมความ
1.ประชุม/หารือ/วางกรอบการทางานและ เดือน มิ.ย - 20,000 บาท
พร้อมรับการ
อื่นๆ
ส.ค. 62
ประเมินการประกัน 2.จัดทาคาสั่ง เพื่อดาเนินงาน
คุณภาพ
3. ประชุมมอบหมายภาระงานตามคาสั่ง
4. ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง/กาหนด
รายละเอียดการประชุม
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
6. รับการประเมินตามกาหนด
7. ติดตาม/ประเมินผล
8. สรุปประเมินผล
9.รายงานผลการดาเนินงาน
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  งบอุดหนุน  เงินรายได้  อื่นๆ.......งบรายจ่ายอื่น
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
สถาบันฯ สถานศึกษาและสาขาวิชาต่างๆของ สถาบันฯ และสถานศึกษาในสังกัด จานวน 7
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีความพร้อม
แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกัน
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้น คุณภาพ
สังกัด
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
11.1 แบบประเมินโครงการ
11.2 สถาบันฯและสถานศึกษาในสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมรับประเมินคุณภาพภายในสถาบัน โดยหน่วยงานต้นสังกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานประกันคุณภาพ อาชีวศึกษาบัณฑิต
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...20,000... บาท
( สองหมื่นบาทถ้วน )
กิจกรรม /รายละเอียด
1) ค่าอาหารกลางวัน
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3) ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร

ตัวคูณค่าใช้จ่าย
( 120 บาท X 1 มื้อ X 54 คน)
( 35 บาท X 2 มื้อ X 54 คน)
รวมทั้งสิ้น (สองหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
6,480.3,780.9,740.20,000.-

เหตุผลคา
ชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ สานักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็นการกาหนดทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานในอนาคตของ
องค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวม ที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูป
ระบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์
ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่
ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับสอดคล้องนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของ สอศ. และที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนาแผนกลยุทธ์
ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ เพื่อเป็น
การกาหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน รวมทั้งการกาหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการที่วางไว้และนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สถาบันฯ มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้อง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของ สอศ. และที่เกี่ยวข้อง
5.2 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
ที่ทันสมัย สอดคล้องนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของ สอศ. และที่เกี่ยวข้อง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ จานวน 13 คน

6.1.2 ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัย 7 แห่ง จานวน 14 คน
6.1.3 จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 50 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ และวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
6.2.2 สถาบั น ฯ และวิ ท ยาลั ย มี แ ผนปฏิบั ติ ก ารประจ าปีก ารศึ ก ษา 2563 เป็ น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา สอดคล้องนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของ สอศ. และที่เกี่ยวข้อง
7. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
เดือน กรกฎาคม
สานักพัฒนา
2. ขออนุมัตดิ าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
– สิงหาคม
ยุทธศาสตร์ และ
2562
3. ขั้นเตรียมการ
4. จัดประชุมเชิงเชิงปฏิบตั ิการ 2 วัน
5. สรุป / ประเมินสรุปผลโครงการ
6. จัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์

ความร่วมมือ
อาชีวศึกษา

8. งบประมาณที่ใช้
เงินงบประมาณ 51,400 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ งบอุดหนุน  เงินรายได้  อื่นๆ.....
9. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ
- ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ และ
และวิทยาลัย จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติ วิทยาลัยจานวน 27 คนมีความรู้ความเข้าใจการ
การประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 50 จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
เล่ม
- สถาบันฯ และวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องนโยบาย
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของ สอศ. และที่เกี่ยวข้อง
จานวน 50 เล่ม
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- แบบประเมินความพึงพอใจ (ดัชนีตัวชี้วัด 5 ระดับ)

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้รับผิดชอบ สานักพัฒนายุทธศาสตร์ สถาบันฯ
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 51,400 บาท ( ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน เหตุผลคาชี้แจง
1) ค่าแทนวิทยากร
(600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 คน) 7,200 บาท
กิจกรรม/
2) ค่าที่พักวิทยากร/ผู้เข้าร่วม (1,000 บาท X 11 ห้อง X 1 คืน) 11,000 บาท โครงการนี้ ใช้
เวลาดาเนินการ
โครงการ
3) ค่าอาหารกลางวัน
( 200 บาท X 4 มื้อ X 14 คน)
11,200 บาท 2 วัน จัดใน
4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 50 บาท X 4 มื้อ X 14 คน)
2,800 บาท สถานที่เอกชน
5) ค่าทางานนอกเวลาราชการ ( 300 บาท X 2วัน X 3 คน)
1,800 บาท
( 420 บาท X 2วัน X 10 คน)
8,400 บาท
6) ค่าวัสดุในการประชุม
6,000 บาท
7) ค่าถ่ายเอกสารในการ
1,000 บาท
ประชุม
8) ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น (ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ อนุมัติเฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

51,400 บาท

