
 



  แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษา    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จัดท าขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 พ.ศ. 2562 - 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นการผลิต นักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ บนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
นโยบาย คสช.  ที่เก่ียวข้องกับการจัดอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศไทย 
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ สอศ. 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 น าเสนอและแสดง วิสัยทัศน์     
พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รวมทั้งข้อมูลพ้ืนฐานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณของสถาบันฯ 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         
จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันให้การบริหารจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษา         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

         
 

 ส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

       ธันวาคม  2562 
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 ส่วนที่  1  บทน ำ 

วิสัยทัศน์ 
          ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ    

เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภาคเอกชน 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 
 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
 4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและ

เทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
 7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ  
 

 
 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

และส่งเสริมการศึกษา ตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และ  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  มาตรา 17) 
2. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดย

ค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  (กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2546 ข้อ 1) 

2.1 จัดท าข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2.2 ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 

อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
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ยุทธศำสตร์  นโยบำยกำรบริหำรจัดกำร  มำตรกำร  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 

 

2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
2.5 ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์

และรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 
2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
2.7 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
2.8 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการ

ตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ 
    1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

   2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
   3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
   4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
มิติที ่1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนท ำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน” 

1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
1.4 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 
1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 
1.7 ลดการออกกลางคัน 
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
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1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 

มิติที่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพ “ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน ปฏิรูปกำรสอบ ให้ทันกับ
ยุคสมัยอย่ำงมีคุณภำพ” 

 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
2.7  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 

 ด้ำนคุณภำพสถำนศึกษำ 
2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
2.9   ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
       - โรงเรียนเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) 
       - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) - วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง 
2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
2.14 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 

 ด้ำนคุณภำพคร ู
2.15 ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ส ม ร ร ถ น ะ ค รูอาชีวศึกษา 
2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 
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มิติที ่3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “กำรบริหำรจัดกำรเป็นที่
ยอมรับเชื่อม่ัน มีเอกภำพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 
3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 - ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
 - สร้างขวัญและก าลังใจ  และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 
3.4 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3.5 จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
     - ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
      - สถานศึกษาขนาดเล็ก 
3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 

มิติที ่4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพด้วยควำมร่วมมือใน
และต่ำงประเทศ” 
4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
4.2 เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งใน

และต่างประเทศ 
4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนา

นักศึกษา พัฒนาครูพัฒนาการเรียนการสอน 
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

มำตรกำร 
   1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
   2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
   3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
   4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
   5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
   6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
   7. การสร้างและกระจายโอกาส 
   8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
   9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 
   10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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โครงกำรปีแห่งกำรพัฒนำคุณภำพและควำมเข้มแข็งอำชีวศึกษำ       
 พุทธศักรำช 2561  ที่สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำ (พ.ศ.2560 – 2579) 

 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ   
1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
2. โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชน 
3. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพื้นฐาน 
4. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
6. โครงการพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ   

1. โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้ เรียนด้านคุณภาพมาตรฐานให้มี
สมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

2. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
3. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 
4. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
5. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
6. โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์สู่

มาตรฐานสากล (APACC)  
7. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
8. โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 
9. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
10. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
11. โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองการผลิตและบริการ      

ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม 
12. โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
13. โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
14. โครงการผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
15. โครงการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
16. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
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17. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยประเทศไทย 
18 . โครงการพัฒ นามาตรฐานก าลั งคนอาชี วศึ กษาด้ าน เทคโน โลยี น วัตกรรม      

(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 
19. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพ้ืนที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ  
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
2. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ตลาดแรงงาน (Fix it center) 
3. โครงการอาชีวะพัฒนา 
4. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) 
5. โครงการเงินอุดหนุนองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
6. โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 
7. โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 

อ านวยการ และอาชีพเฉพาะทาง 
8. โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน 
9. โครงการเงินอุดหนุนเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียน

โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
10. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา 
11. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ   
1. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
2. โครงการเงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท 
3. โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา 
4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
5. โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ 
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. โครงการเงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี 
8. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยก าปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา 
9. โครงการอาชีวะ (พระดาบส) 
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10. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
11. โครงการเงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
1. โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด าริ 
2. โครงการจัดอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ 
3. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. โครงการเงินอุดหนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและสื่อบริการของนักเรียนพิการ 
5. โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา 
6. โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
7. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม 
8. โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรกรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
9. โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
1. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 
3. โครงการเงินอุดหนุนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน 
4. โครงการเงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูท่ีสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน 
5. โครงการเงินอุดหนุนตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
6. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
7. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
8. โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้วิชาชีพบริการประชาชนเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ R-Radio Network 
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
10. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียม 
11. โครงการเงินอุดหนุนค่าบ ารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ 
12. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
13. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนบริหารจัดการ 
14. โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
15. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลชุมชน 
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แผนภูมิกำรแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
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 นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาล
และกระทรวงศึกษาได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานด้านการศึกษา   เพ่ือการผลิตก าลังคนให้มี
ปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  รวมทั้งแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2574)  ที่มีจุดมุ่งหมายด้านการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีทักษะ 
ความรู้  ความสามารถ  และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของก าลังคน
สายอาชีพเพ่ือการพัฒนาประเทศ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงจัดการ
ประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563 (สายอาชีวศึกษา      
50 : 50 สายสามัญ)  โดยก าหนดเป้าหมายสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา 50 : 50 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ
เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  ปีการศึกษา 2563  ของสอศ.  ให้เป็นไปตามทิศทางการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาปี 2563  ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
ซึ่งถ้าจะให้เข้าใจและน าไปด าเนินการได้ถูกต้องก็คือการพลิกมุมมองในเรื่องหลัก ๆ 4 เรื่อง ได้แก่ 
พลิกนโยบาย  พลิกการด าเนินงาน  พลิกความเชื่อ   และพลิกเป้าหมาย   ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบเพ่ือจัดท าแผนและแนวทางการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ของสถานศึกษาสังกัด สอศ.    
ทั้งในระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา  ปัจจุบันการผลิตผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ือรองรับการจ้างงาน 
ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มอาชีพที่เป็น
ความต้องการของตลาดแรงงาน ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve, New S-Curve) ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการ สอศ.  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน  จึงต้องสร้างภาพลักษณ์และความส าคัญในการเรียนสายอาชีวศึกษา  เพ่ือกระตุ้นให้
ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดความความเข้าใจและเห็นเส้นทางอาชีพในอนาคต   จึงได้ก าหนด
เป้าหมายในการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563 (สายอาชีวศึกษา 50 : 50 สาย
สามัญ) โดยการประชุมในครั้งนี้  สอศ.  ได้รับความร่วมมือจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาและประถมศึกษาให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  ในการจัดการแนะแนวการศึกษาต่อสาย
อาชีพในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือสร้างการรับรู้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดความเข้าใจการเรียนสาย
วิชาชีพอย่างแท้จริงทั้งนี้ สอศ. ได้ก าหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสาย
อาชีพ  ปีการศึกษา 2563  ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และภาคใต้ 
ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึง 23 มกราคม 2563  ซึ่งเป็นช่วงของการตัดสินใจของผู้ปกครอง
และนักเรียนที่ก าลังจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นโยบำยกำรขับเคลื่อนจุดเน้นกำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีวศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
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นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีสาระส าคัญ ดังนี้  

  1. น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทร  เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธาน
ของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่
หน่วยงานในสังกัด 

  2. กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
  กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -
2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญา   ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็น
จุดเน้นด้านการศึกษา ที่จะด าเนินการ  6 ด้าน คือ  
    1) ความมั่นคง  
    2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
    4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
    5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  3. นโยบำย  และจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
    มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  และสร้างนวัตกรรมตามความ ของพ้ืนที่ชุมชน  
ภูมิภาคหรือประเทศ  รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง  ด้วยจุดเน้น  ดังนี้ 
    1)  การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี  ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน 
    2)  เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
    3)  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
    4)  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  
 
  

นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
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 4. จุดเน้นส ำคัญ และนโยบำยผลิตก ำลังคนสอดคล้องศตวรรษที่  21 ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)  จัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  และมอบนโยบาย“การอาชีวศึกษากับการพัฒนาประเทศ”   โดยมี         
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   เป็นประธาน ณ หอประชุม
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ   รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันนี้เป็นการประชุมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวะรัฐ และผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษาอาชีวะเอกชนจะได้มารับทราบนโยบายการจัด
อาชีวศึกษาร่วมกัน โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีประเด็นที่จะเน้นย้ ากับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับ
ใบอนุญาต ในเรื่องของการพัฒนาอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ใน 7 
ประเด็นหลัก คือ 

 1. ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา ที่จะด าเนินการ 
6 ด้าน คือ  

  1) ความมั่นคง  
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  

5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

ยกระดับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี   ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

คุณภาพการอาชีวศึกษาถือเป็นนโยบายที่ส าคัญที่สุด  ต้องยอมรับว่าสถานประกอบการเป็นหุ้นส่วน

ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  โดยหน้าที่หลักของสถานศึกษาคือการเตรียมความพร้อม

นักศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ  โดยเฉพาะทักษะขั้นพ้ืนฐานในแต่ละสาขางาน และการ

ขับเคลื่อนความร่วมมือกับภาคเอกชน  ในการประสานความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง  ระหว่าง

สถานศึกษากับสถานประกอบการ  ทั้งเรื่องแผนการฝึก  ครูฝึก  การฝึกประสบการณ์  นักศึกษาใน

สถานการณ์จริง  การนิเทศ  และการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาร่วมกัน 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

12 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 WWW.IVENE4.AC.TH 

  3. เร่งยกระดับความสามารถทางภาษา  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

แบบเข้มข้น  เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  และ

ภาษาต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทย  อาชีวะต้องเน้นการสื่อสารตามลักษณะอาชีพ 

สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา  ไปฝึกงานและแข่งขันทักษะในต่างประเทศ 

  4. ส่งเสริมการเรียนรู้  การใช้ดิจิทัล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามี

บทบาทในชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ต้องแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ าทางดิจิทัล  ต้องพัฒนา

ผู้เรียนและผู้สอนให้สามารถใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือส าหรับสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน 

  5. ความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือยกระดับอาชีวะมาตรฐานสากล   อาทิ  

เยอรมัน  ออสเตรีย  จีน  เกาหลี ญี่ปุ่น  ฯลฯ  ให้ศึกษาผลส าเร็จแล้วน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการ

เรียนการสอน  และการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

   6. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการ 
ในประเด็นผลิตเท่าไร  สาขาไหน  ต้องช่วยกันแสวงหาข้อมูลในทุกระดับ  โดยเฉพาะระดับจังหวัดซึ่ง
ถือว่าใกล้ชิดแหล่งข้อมูลมากที่สุด  และต่อยอดทักษะอาชีพ  หรือเสริมทักษะอาชีพ (Multi Skill)  
ในสาขาขาดแคลน  และเป็นความต้องการในการพัฒนาประเทศ  รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการที่สามารถไปประกอบอาชีพ  ได้จริง  โดยประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการส่งเสริมให้เกิดเป็นธุรกิจ Start Up  

7. การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะการผลิตและพัฒนาก าลังคน
รองรับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และทิศทางการของ 10 อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการเป็น
ประเทศไทย 4.0 
  ด้านนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าการ
ประชุม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบุคลากรจากส่วนกลาง ได้รับทราบแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และท าความเข้าใจในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้เสนอความคิดเห็นและแนวทาง
ในการบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,300 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารจากส่วนกลาง ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชน 
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                         กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   

 

  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จ าเป็นต้องพัฒนาก าลังคนทั้งในระบบ และระยะสั้น เพ่ือรองรับการเป็นประเทศ
ไทย 4.0 โดยในระบบ จะต้องมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในปริมาณ และคุณภาพ พัฒนาก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูง ให้สามารถน าความรู้และ
ทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ โดยผลิตก าลังคนในสาขาใหม่ ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 
หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบิน โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เป็นต้น ซึ่งในส่วนของการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น ก็จะมุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้กับผู้ว่ างงาน ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะ
ก าลังแรงงาน (Re-Skills/Up-Skills) 
 
 
 
 
 
** การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ วทิยาลยัการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

 

 

               
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   เป้ำหมำย 
    1. ควำมม่ันคง 
       1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอก ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
        1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความ
มั่นคง  เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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       1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนา
ประเทศชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
         1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
         1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
     2. ควำมม่ังคั่ง    
        2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศ
ในกลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น   
 2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค   ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญ
ในระดับภูมิภาค  และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง        
 2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  3. ควำมย่ังยืน 
   3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
   3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ
กฎระเบียบ  ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม    
   3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
   2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
   3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
   4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
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 กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศำสตร์  ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมม่ันคง 
    ยุทธศาสตร์ที่  1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจน
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและ
มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มแข็งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยาย
กิจกรรมการผลิตภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม บริการและการท่องเที่ยว  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพศักยภำพคน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม   
    ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
    ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทย
ในระยะ 5 ปี ซ่ึงเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือ
เตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะ
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุก
มิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
สังคมไทย      เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมี
ความสุข และอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์  
   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับ
คนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์  มี
ทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับ
ย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
   6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์    ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
วัตถุประสงค์    
 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี    
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่
มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
 5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ   
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ 
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

เป้ำหมำยรวม  
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่
ดี ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มี
ความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่
มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่า
สินค้าและบริการมีระบบ   การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการ
ลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้ง
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กระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  โดยเศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพ 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ   
 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกาย
และใจที่ดี มีทักษะ  ทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่
กับการพัฒนาคนไทยใน  ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มี
จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม  มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
รอบตัวที่ รวดเร็ว  บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่ เข้มแข็งทั้ งสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี
คุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อน  การพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงาน
ต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากข้ึนในเรื่องการ
เพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้าง
รายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส  ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการ
สร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ  ที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 
40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม  การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึง
เงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย   การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น 
และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลด
ความเหลื่อมล้ า 
  ยุทธศำสตร์ที่  3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืนเน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและ
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุน
ภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและ
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น
เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การ
ท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และ
การพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความ
พร้อมของภาคบริการ ให้สามารถรองรับการแข่งขันท่ีเสรีขึ้น  
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเด็น
ท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบ โตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจาก
การผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น  ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือ
ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่
ควำมม่ันคั่งและยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มี
ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมี
นัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติ     
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
ในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุ
ตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบโลจิสติกส์  มุ่งเน้นการ
ขยายขีดความสามารถ  และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง  และพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลัก  และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงใน
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                         นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) 

 

อนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนา
พ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพ  การด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ ในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปท า
ธุรกิจในต่างประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญ
กับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้ง
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย  

ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้
ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริม
จุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัว 
ของประชากรในเขตเมือง  จะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของ
ประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง  น่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน 
รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา   ในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค 
นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย  
  
 
 
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดย
ได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ   9  นโยบาย ดังนี้    
   นโยบำยที่  1 กำรปกป้ องและเชิ ดชู สถำบันพระมหำกษั ตริย์  สถาบั น
พระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่
ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ 
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ   ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราช
กรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน า
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หลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
   นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหา
การใช้ ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตาม
แนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้าง
ความเชื่อมั่น  ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็น
พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลใน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การ
คุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน  การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม 
การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น   
    ข้อ 2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบำลให้ควำมส ำคัญต่อกำรเตรียมควำมพร้อมสู่
ประชำคมกำรเมือง และควำมม่ันคงอำเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้าง
ความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือน
บ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ
เพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่
ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบ
เฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอัน
เป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการ
ป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้
เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง   การจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
    ข้อ 2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน า
ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย 
สันติสุขกับผู้มี  ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน  ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน 
เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
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    ข้อ 2.4 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับนำนำประเทศบนหลักการที่ว่า
นโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและ
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน   การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น    
   นโยบำยที่  3 กำรลดควำมเหลื่อมล  ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึง
บริกำรของรัฐ 
    ข้อ 3.1 ในระยะเฉพำะหน้ำจะเร่งสร้ำงโอกำสอำชีพและกำรมีรำยได้ที่ม่ันคง
แก่ผู้ที่ เข้ำสู่ตลำดแรงงำน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้ง
ยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของ
รัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้
แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น  
       ข้อ 3.4 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมี
งานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบ
การดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และ
ครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
    ข้อ 3.5 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมที่มีควำมหลำกหลำย เนื่องจำกกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความ
คุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
    ข้อ 3.6 จัดระเบียบสังคม สร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิ
บำลให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
   นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ข้อ 4.1 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตน
ได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อม
ล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็น ที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
  ข้อ 4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง  และ
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บูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อย
โอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  
   ข้อ 4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชำชนทั่วไปมีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การ
เรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้
อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น   
  ข้อ 4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน
เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน   ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน    
  ข้อ 4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู   เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสม
มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล 
การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียน  การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
   ข้อ 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำเที่ยวในประเทศไทย  โดย
พิจารณามาตรการ ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวใน
โอกาสแรกที่จะท าได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็น
กลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุ
ร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้ เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และ
เพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน   การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ 
ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆ  แก่นักท่องเที่ยว 
   ข้อ 6.16 ด้ำนอุตสำหกรรม ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับ
ศักยภำพพื นฐำนของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ า
จนถึงปลายน้ า   โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ 
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ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และ
แก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้น
สูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติ และก่ึงอัตโนมัติ   
   ข้อ 6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัล     
ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขัน
ในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ 
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการ
ให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง 
ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของ
ประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ    เพ่ือขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 
  นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน   
   ข้อ 7.3 พัฒนำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และมาตรฐานวิชาชีพ ใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้
เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
การส่งเสริมการพัฒนาระบบ   การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
  นโยบำยท่ี 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม 
   ข้อ 8.2 เร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนใน
สาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของ
ภาครัฐสามารถไปท างานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทาง
ได้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำร
อนุรักษก์ับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน    
   ข้อ 9.5 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั งทำงอำกำศ ขยะ และน  ำเสีย ที่เกิดจากการผลิต 
และบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มาก
ที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักใน
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พ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการ  การบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะ
อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับ
ขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ จะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้า
ระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล 
และการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและ  ใช้มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด   
  นโยบำยท่ี 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำร
ป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ   
     ข้อ 10.1 ปรับปรุงระบบรำชกำรในด้ำนองค์กรหรือหน่วยงำนภำครัฐทั งใน
ระดับ ประเทศ ภูมิภำค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่
ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอ้ือ
ให้สามารถด าเนินการได ้
   ข้อ 10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น 
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต 
อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐ
และประชาชน   
   ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยเพื่อให้ครอบคลุมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำม  กำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ โดยถือ
ว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะ
เร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี  รวมทั้งให้
ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ  ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมิน 
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นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558 - 2564)   

ต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ  เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  
 
 
 
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินการด้าน
ความม่ันคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็น
แก่นหลักของชาติและ ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจาก
การก าหนดนโยบายได้ค านึงถึงค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้   
   วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุก
ในประชาคมอาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  
   นโยบำยควำมม่ันคงที่ เกี่ยวข้องกับภำรกิจของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร  มีนโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย ดังนี้ 
   นโยบำยที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

     ข้อ 1.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์  

นโยบำยที่ 2  สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ           
   ข้อ 2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  

  นโยบำยที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้            
    ข้อ 3.3  เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมี 

            ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน  
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ส่วนที่  2   

1.ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าประสงค์ 
1.1 ปรัชญา 

 “ปฺรชฺญาศพภูยสศพภูาิปัญญาพพเขตต ”พพพพ“ปัญญาพ.ัฒนาพภูาิปัญญาท้อบถิ่น” 

 1.2 วิสัยทัศน์ พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ 

  “เป็นผู้น าการผลิตและ.ัฒนาก าลับคน” 

 1.3 อัตลักษณ์  

 “ฝงาือดีพาีทักษะพเสียสละเ.่ือสับคา” 

 1.4 เอกลักษณ์ พพพพพ 

 “สร้าบสรรค์ฅนอาชี.พพอย่าบาีคุ ภา.” 

1.5 พันธกิจ  
พพพพพ พพพพ1ศพส่บเสริาการผลิตและ.ัฒนาก าลับคนให้าีคุ ภา.ตาาาาตรฐานวิชาชี. 
พพพพพ พพพพ2ศพส่บเสริาการท าผลบานวิจัยพและการผลิตผลบานทาบวิชาการพเ.่ือ.ัฒนาการเรียนการ
สอนพ.ัฒนาชุาชนและประเท. 
พพพพพ     3ศพสร้าบ.ักยภา.ในการให้บริการวิชาการเ.่ือตอบสนอบควาาต้อบการขอบชุาชนและสับคา 
พพพพพ     4ศพส่บเสริาสถาน.ึกษาในสถาบันฯพให้เป็นแหล่บเรียนรู้พทะนุบ ารุบ.าสนาพและ.ิลปะพวัฒนธรรา 

1.6 เป้าประสงค์ 
สถาบันการอาชีว.ึกษาพ(Institute of Vocational Education)พเป็นสถาบันพอุดา.ึกษา

ด้านวิชาชี.และเทคโนโลยีพาีวัตถุประสบค์ให้การ.ึกษาพส่บเสริาวิชาการและวิชาชี.ชั้นสูบที่ช านาญ
การปฏิบัติการสอนพการวิจัยพการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีพท านุบ ารุบ.าสนาพ.ิลปะและ
วัฒนธรราพและอนุรักษ์สิ่บแวดล้อาพรวาทั้บให้บริการวิชาการและวิชาชี.แก่สับคา 
      “เมื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาแล้ว สามารถจัดการอาชีวศึกษาได้จนถึงระดับ
ปริญญาตรี ที่เรียกว่าระบบ 3-2-2 คือ ปวช.- ปวส. –ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)” 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
  

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

จุดแข็ง (S: Strengths) 
1. าีสาขาวิชาชี.หลากหลายพครอบคลุา

ตาาควาาต้อบการขอบประชาชนใน
กลุ่าจับหวัด 

2. าี การก าหนดบทบาท พหน้ าที่ และ
ภารกิจตาาโครบสร้าบที่ชัดเจน 

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

4. ให้การสนับสนุนพสื่อพสิ่บอ านวยควาา
สะดวกบริการและควาาช่วยเหลืออ่ืนใด
ทาบการ.ึกษา 

5. าีการระดาบบประาา จากทุกภาค
ส่วนสนับสนุนการจัดการ.ึกษา 

6. าีการแบ่บอ านาจการบริหารจัดการ
อย่าบชัดเจนาีกฎหาายรอบรับ 

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

จั บหวัด ใกล้ เคี ยบหรือภาคอุตสาหกรรา
ต้อบการพาีผู้เรียนน้อย  

2. การบริหารบุคคลยับไา่ เป็นไปตาาควาา
ต้อบการขอบสถาน.ึกษาในกลุ่าจับหวัด 

3. ควาาคุ้าค่าในการใช้สื่อการเรียนการสอนยับ
ไา่เหาาะสากับสาขาวิชาชี. 

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

5. าีควาาแตกต่าบด้านบบประาา ระหว่าบ
สาขาวิชาชี.ขอบสถาน.ึกษาในกลุ่าจับหวัด 

6. ขาดการประสานบานในการบริหารจัดการ
ระหว่าบสาขาวิชา 

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

หลากหลายพเช่นพช่าบยนต์พช่าบกลโรบบานพช่าบ
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พช่าบก่อสร้าบพช่าบโยธาพฯลฯ 

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

าีกฎหาายพและนโยบายที่ สนับสนุนด้ าน
การ.ึกษาวิชาชี.โดยเฉ.าะให้สูบขึ้น 

อุปสรรค (T: Threats) 
1. กระแสวัฒนธรราตะวันตกขัดแย้บกับค่านิยา

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

2. .าสนา  พไา่เห็นควาาส าคัญในการ.ึกษา 
ผู้เรียนเข้าถึบเทคโนโลยีได้บ่ายพขาดาาตรการ
บับคับใช้ทาบกฎหาาย 
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โอกาส (O: Opportunities)(ต่อ) 
3. าี.ักยภา.การจัดการ.ึกษาเชิบ.า ิชย์ลุ่าน้ า

โขบพ(ภาวะการแข่บขัน)พ 
4. าีสถานประกอบการหลากหลายส าหรับการฝึก

อาชี. 
5. าีสถาน.ึกษาระดับอุดา.ึกษาทั้บภาครัฐและ

เอกชน 
 

อุปสรรค (T: Threats) (ต่อ) 
3. การน านโยบายทาบการ.ึกษาาาใช้ไา่สาาารถ

ด าเนินการให้ตรบและรวดเร็วตาาเจตนารา ์
ขอบกฎหาายการ.ึกษา 

4. ขาดควาาร่วาาือจากผู้เรียนพในการ.ัฒนา
ทักษะภาษาอับกฤษพหรือภาษาต่าบประเท.
อ่ืนให้ได้าาตรฐาน 

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

6. การ.ัฒนาทั.นคติและจิตบริการขอบอาชี.
ช่าบฝงาือยับาีน้อย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในทุก
ระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน  สถานประกอบการ และสถานศึกษาทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปวช.
,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรม
มาภิบาล 

 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

1. จังหวัดอุบลราชธานี 
วิสัยทั.น์พพ 

พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ“ชุาชนเข้าแข็บพเาือบน่าอยู่พเป็นประตูการค้าและการท่อบเที่ยวพพพพพพพพ
การเกษตราี.ักยภา.” 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี 
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      ยุทธ.าสตร์ที่พ1พการ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิตและเสริาสร้าบควาาเข้าแข้บขอบชุาชน 
   ยุทธ.าสตร์ที่พ5พการส่บเสริาการค้าพการลบทุนและการท่อบเที่ยว 
   ยุทธ.าสตร์ที่พ3พการ.ัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
   ยุทธ.าสตร์ที่พ4พการบริหารจัดการทรั.ยากรธรราชาติและสิ่บแวดล้อา 
   ยุทธ.าสตร์ที่พ พการเสริาสร้าบและรักษาควาาาั่นคบ 
   ยุทธ.าสตร์ที่พ6พการ.ัฒนาระบบบริหารแบบาุ่บผลสัาฤทธิ์ 

  2.จังหวัดศรีสะเกษ 
  พวิสัยทั.นพ์พ 
    “เาือบน่าอยู่พประตูการค้าพการท่อบเที่ยวพอารยธรราขอาโบรา พพเป็นเลิ.

ด้านกีฬาพน าสินค้าเกษตราาตรฐานพและปลอดภัยสู่ครัวโลก” 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ 

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

    3.จังหวัดยโสธร 
  วิสัยทั.น์พ 
   พ“ยโสธรเาือบแห่บวิถีอีสานพเกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล” 

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

  “ข้าวหอาาะลิคุ ภา.ดีสู่ตลาดโลกพประชาชนาีคุ ภา.ชีวิตที ่
ดีเส้นทาบการค้าสู่สากล” 

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

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

บริหารพพจัดการพทรั.ยากรธรราชาติพสิ่บแวดล้อาพและ.ลับบาน 
  ยุทธ.าสตร์ที่พ พ.ัฒนาเ.ื่อเสริาสร้าบควาาาั่นคบ.้ืนที่จับหวัดอ านาจเจริญ 
  ยุทธ.าสตร์ที่พ6พยกระดับการค้าชายแดนพและส่บเสริาการค้าพอุตสาหกรราพ 

   พพพพพพพพพการลบทุนพการท่อบเที่ยวสู่สากล 
 

ประวัติ ความเป็นมา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
   
ประวัติ ความเป็นมา  
 .ระราชบัญญั ติ การอาชี ว.ึกษาพ. ศ. ศพ5  1พประกา.ในราชกิจจานุ เบกษาพพพพพพพพพพพพพพ
เาื่อวันที่พ พพาีนาคาพพ.ศ.ศพ5  1พพค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพ(กอ.ศ)พได้ประกา.ค ะกรราการ
การอาชีว.ึกษาเรื่อบพก าหนดหลักเก ฑ์การรวาและการแยกสถาน.ึกษาเ.่ือจัดตั้บเป็นสถาบันการ
อาชีว.ึกษาพ.ศ.ศพ5  4ลบวันที่พ9พพาีนาคาพ5  4พตาาาาตราพ13พพขอบพ.รบศพการอาชีว.ึกษาพพ5  1พ
ที่ก าหนดให้พ“สถาน.ึกษาอาชีว.ึกษาสาาารถรวากันเป็นสถาบันได้พการรวาสถาน.ึกษาอาชีว.ึกษา
เ.่ือจัดตั้บเป็นสถาบันการอาชีว.ึกษาให้กระท าได้โดยค าแนะน าขอบค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพ
และค านึบถึบการประสานควาาร่วาาือให้เกิดประโยชน์สูบสุดในการใช้ทรั.ยากรร่วากันพทั้บนี้ให้
เป็นไปตาาที่ก าหนดในกฎกระทรวบศศศ” และส านักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพ(สอ.ศ)พจัดท า
กฎกระทรวบจัดตั้บสถาบันการอาชีว.ึกษาพ.ศ.ศพพ5   พผ่านค ะรัฐานตรี เาื่อวันที่พ1 พากราคาพ
5   พและประกา.กฎกระทรวบฯพในราชกิจจานุเบกษาพในวันที่พพ57พาิถุนายนพพ5    โดยาีสถาบัน
การอาชีว.ึกษาท้ับสิ้นพพจ านวนพ53พสถาบันพประกอบด้วย 
พพพพพพพพพพพพพพ1ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคกลาบพ1- พ จ านวนพ พสถาบัน 
พพพพพพพพพพพพพพ5ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคใต้พ1-3 จ านวนพ3พสถาบัน 
พพพพพพพพพพพพพพ3ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออก จ านวนพ1พสถาบัน 
พพพพพพพพพพพพพพ4ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ1- พจ านวนพ พสถาบัน 
พพพพพพพพพพพพพพ ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคเหนือพ1-4 จ านวนพ4พสถาบัน 
พพพพพพพพพพพพพพ6ศพสถาบันการอาชีว.ึกษากรุบเท.าหานคร จ านวนพ1พสถาบัน 
 7ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาการเกษตร จ านวนพ4พสถาบัน  
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  สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพพ4พพเป็นสถาบันอุดา.ึกษาสับกัด
ส านักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพกระทรวบ.ึกษาธิการพจัดตั้บขึ้นโดย.ระราชบัญญัติการ
อาชีว.ึกษาพ.ศ.ศพ5  1พพได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการพหลักสูตรเทคโนโลยีบั ฑิตพ(ทลศบศ)พBachelor  of Technology  เป็นหลักสูตรปริญญา
ตรีต่อเนื่อบพโดยาีสถาน.ึกษาในสับกัดพพ7พพสถาน.ึกษาพพใน.ื้นที่พ4พจับหวัดพคือ 
 1ศพจับหวัดอุบลราชธานีพพ                                
  พพ-พพวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                    
  -  วิทยาลัยอาชีว.ึกษาอุบลราชธานี                     พพ พพ-พพ

-พพวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดา 
 5ศพจับหวัด.รีสะเกษ 
  -พวิทยาลัยเทคนิค.รีสะเกษ 
                - วิทยาลัยการอาชี..รีสะเกษ 
 3ศพจับหวัดอ านาจเจริญ                                พ  พพพพพพ 
  -พพวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ                           
 4ศพจับหวัดยโสธร 
  -พวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
ข้อมูลท าเลที่ตั้ง 
 ที่ตั้บส านักบานสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4พพตั้บอยู่บ้านเลขที่พ635พ
หาู่พ4พบ้านทุ่บนาค าพพถนนวารินพ–พ.ิบูลพพต าบลบุ่บไหาพอ าเภอวารินช าราบพพจับหวัดอุบลราชธานีพพ
34190  
 
 

4  
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ข้อมูลด้านอัตราก าลัง  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
     สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

         1. ผู้บริหาร ........4.............. คน    2. ครู  ...1..... คน      3. พนักงานราชการ  ..........6.............  คน       

        4. ลูกจา้งช่ัวคราว ......6....... คน    5. จา้งเหมาบริการ    ....3........คน

1 นายลิขิต  พลเหลา ฉ4001 ผู้บริหาร ผู้อ านวยการสถาบัน

2 นายจิรวัฒน์  ชวลิต ฉ4002 ผู้บริหาร รองผู้อ านวยการสถาบัน

3 นายประดิษฐ์   พาชื่น ฉ4003 ผู้บริหาร รองผู้อ านวยการสถาบัน

4 นายวินัย  จันทรเกษม ฉ4004 ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน

5 นางสุภาภรณ์ บุปผาพรหม ครู ครูพิเศษสอน

6 นางสาวนพรัตน์  ศรีชื่น 3054 พนักงานราชการ ด้านการเงินและบัญชี

7 นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์ 3055 พนักงานราชการ ด้านการเงินและบัญชี

8 นายกัมพล   หนูกอง 3056 พนักงานราชการ ด้านบริหารงานทัว่ไป

9 นางสาวธนิดา  อมรศักด์ิ 3057 พนักงานราชการ ด้านบริหารงานบุคคล

10 นางสาวอ้อย  กาลพัฒน์ 3058 พนักงานราชการ ด้านพัสดุ

11 นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ 3059 พนักงานราชการ ด้านกฎหมาย

12 นายอลงกรณ์  ประทุมแพง 001/2563 ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง

13 นางบุญยู้   วงค์ค าเหลา 002/2563 ลูกจ้างชั่วคราว แมบ้่าน

14 นางสาวนันทนา  ซ่ือจริง 003/2563 ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าทีธุ่รการ

15 นายพฤษภา  สร้อยเสน 004/2563 ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าทีง่านอาคารสถานที่

16 นางสาวยุวดี  สิงสุข 005/2563 ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าทีง่านประชาสัมพันธ์

17 นางสาวสุภัสสร  มนตรีโพธ์ิ 006/2563 ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าทีง่านอาชีวศึกษาบัณฑิต

18 นายจ ารัส  หงษ์ทอง 001/2563 จ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย

19 นายวินัย  นุเล 002/2563 จ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย

20 นายธีรภัทร  สุขไชย 003/2563 จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์

* ข้อมลูจากงานบุคลากรสถาบัน ณ วันที ่26 พ.ย.2562

หมายเหตุสายงาน ต าแหน่งงานท่ี ช่ือ-สกุล เลขท่ีต าแหน่ง
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ข้อมูลด้านอัตราก าลัง  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                        
ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ข้า
รา

ชก
าร

พน
ง. 

รา
ชก

าร

ครู
อัต

รา
จ้า

ง

1 สถาบันฯ ฉ.4 - - - - - - - 4 6 - - - 9 4 - 6 - 9 1 - - - - - - - - - - - 20

2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 26 0 21 2 212 62 1 113 8 3 - - 197 5 108 8 125 49 2 - 2 16 37 54 2 - 18 37 54 2 321

2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี - 2 51 - 33 50 2 88 8 4 - - 26 4 84 8 24 42 - - 3 84 51 33 - - 12 31 36 - 163

3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 12 2 5 4 73 17 2 16 19 - - - 75 5 16 19 32 43 - - - 4 10 2 - - 4 10 2 - 115

3 วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 9 6 15 5 85 26 - 24 32 3 - - 87 5 19 32 45 42 - - - 4 10 5 - - - 10 5 - 146

4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร - - 13 7 126 69 3 112 29 7 2 2 97 5 107 29 33 37 - - 5 14 45 43 - - 14 45 43 - 211

4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 15 20 38 10 153 59 2 110 31 6 - - 150 5 105 31 56 100 - - 5 20 46 33 2 - 20 46 33 2 296

5 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 4 4 12 0 60 27 1 42 8 4 - - 54 5 33 8 29 25 - 4 1 6 20 6 - - 6 20 6 - 108

66 34 155 28 742 310 11 509 141 27 2 2 695 38 472 141 344 347 3 4 16 148 219 176 4 0 74 199 179 4 1,380    

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30 กรกฎาคม 2562

งานบริหารงานบุคคล

ยอดรวมท้ังส้ิน

เชี่
ยว

ชา
ญพิ

เศ
ษ

1 2 3ข้า
รา

ชก
าร

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

ลูก
จ้า

ง ป
ระ

จ า

ลูก
จ้า

งชั่
วค

รา
ว

ผู้บ
ริห

าร

ครู

ล าดับ วิทยาลัย

วุฒิการศึกษา ประเภท ต าแหน่ง
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.
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ข้อมูลจ ำนวนผู้เรียนระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร                       
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562  

ทล.บ. 1 ทล.บ. 2 รวม

(8) (9) (10)

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2556 0 0 0

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีโยธา 2562 13 0 13

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยีไฟฟ้า 2556 24 20 44

เทคโนโลยียานยนต์ 2557 19 4 23

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2557 8 8 16

การบัญชี 2562 20 0 20

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีไฟฟ้า 2558 16 7 23

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2557 38 22 60

สถาบันการอาชีวศึกษา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2556 6 0 6

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เทคโนโลยีการผลิต 2562 12 0 12

วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2556 0 0 0

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2557 0 9 9

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีไฟฟ้า 2559 7 3 10

เทคโนโลยียานยนต์ 2556 10 18 28

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 0 0 0

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีการบัญชี 2556 16 18 34

คอมพิวเตอร์กราฟิก 2562 11 0 11

17 200 109 309

* หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบ ศธ.02

ปีการศึกษา 2562 (ยืนยัน)

หมายเหตุ

รวม

สถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัย สาขาวิชา

ปีท่ี

อนุมัติ

หลักสูตร

รหัส 58 รหัส 59 รหัส 60 รวม

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2556 21 ม.ค. 58 1 8 9

เทคโนโลยีไฟฟ้า 2556 21 ม.ค. 58 15 15

เทคโนโลยียานยนต์ 2557 29 ก.พ. 59 7 7

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2557 24 ก.ย. 58 4 4

เทคโนโลยีไฟฟ้า 2558 25 ส.ค. 59 10 10

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2557 29 ก.พ. 59 24 24

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2556 21 ม.ค. 58 3 3

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2556 21 ม.ค. 58 2 6 8

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2557 29 ก.พ. 59 8 8

เทคโนโลยีไฟฟ้า 2559 2 เม.ย. 61 0

เทคโนโลยียานยนต์ 2556 21 ม.ค. 58 10 17 27

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี การบัญชี 2556 21 ม.ค. 58 1 21 22

2 12 123 137

สรุปจ านวน นศ.

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ

รวม

สถาบัน วิทยาลัย สาขาวิชา
หลักสูตรปี 

พ.ศ.

วันท่ีได้รับ

อนุมัติจาก สกอ.

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร  
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 
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ข้อมูลแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภำคเรียน 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 

 
 
 
 
 

สถำนศึกษำที่เปิดรับ สำขำวิชำ 
จ ำนวน

นักศึกษำ (คน) 
ระบบทวิภำคี 

หมำยเหตุ 

1. สถาบันการอาชีว.ึกษาภาค
ตะวันออกเฉียบเหนือพ4 

1ศ1พการตลาด 50  

2. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5ศ1พเทคโนโลยียานยนต์ 20  
5ศ5พเทคโนโลยีไฟฟ้า 50  
5ศ3พเทคโนโลยีคอา.ิวเตอร์ 50  

3 ศ พ พ วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว .ึ ก ษ า
อุบลราชธานี 

3ศ1พการบัญชี 25  
3ศ5พคอา.ิวเตอร์กราฟิก 5   

4ศพพวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดา 4ศ1พเทคโนโลยีโยธา 50  
 ศพพวิทยาลัยเทคนิค.รีสะเกษ  ศ1พเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 20  

 ศ5พเทคโนโลยีไฟฟ้า 20  
 ศ3พคอา.ิวเตอร์ธุรกิจ 40  

  ศ4พการบัญชี 50  
  ศ พเทคโนโลยียานยนต์ 50  
 ศพพวิทยาลัยการอาชี..รีสะเกษ  ศ1พเทคโนโลยีการผลิต 50  
6ศพพวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 6ศ1พเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 50  

6ศ5พเทคโนโลยีไฟฟ้า 50  
6ศ3พเทคโนโลยียานยนต์ 50  
6ศ4พการบัญชี 50  

 6ศ พเทคโนโลยีการผลิต 50  
7ศพวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 7ศ1พเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 50  

รวม 410  
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รวมท้ังส้ิน

ปี1 ปี2 ปี3 รวม ปี1 ปี2 รวม ปี1 ปี2 รวม

ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 998    872    1,176  3,046     1,281  1,452  2,733   60     29     89     5,868     

ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 477    357    445    1,279     319    405    724     12     -    12     2,015     

อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 588    516    628    1,732     481    613    1,094   13     - 13     2,839     

อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1,022  770    1,546  3,338     1,428  2,265  3,693   17     21     38     7,069     

อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 741    612    563    1,916     855    818    1,673   27     18     45     3,634     

ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคโยโสธร 1,062  778    943    2,783     1,805  964    2,769   71     32     103    5,655     

อ านาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 590    525    630    1,745     548    681    1,229   - 9       9       2,983     

รวมท้ังส้ิน 5,478  4,430  5,931  15,839   6,717  7,198  13,915 200    109    309    30,063    

*หมายเหตุ ข้อมูลจากงานทะเบียนสถาบันฯ การรายงานงวดท่ี 1  ณ วันท่ี 25  พฤศจิกายน 2562

5

ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

 ข้อมูลผู้เรียน ระดับ ปวช./ปวส./ป.ตรี 

ท่ี จังหวัด สถานศึกษา
ปวช. ปวส. ป.ตรี

6

7

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจ ำนวนผู้เรียน ภำคเรยีนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
     ของวิทยำลัยในสังกัดสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
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แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ส านัก.ฒันายุทธศาสตร ์   
และควาาร่วาาืออาชีวศีกษา 

ส านัก.ฒันากิจการนักศึกษา
และกิจการ.ิเศษ 

ศูนย์วิจัยและ.ัฒนาการ
อาชีวศึกษา 

ส านักงานผู้อ านวยการ
สถาบนั 

อาชีวศึกษาบั ฑิต 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

ฝ่ายบรหิารทรั.ยากร
บุคคล 

ฝ่ายงานการคลังและ
.ัสด ุ

ฝ่ายบรหิาร
งบประาา 

 

งานการเงิน งานบัญชี งาน.ัสด ุ

ฝ่ายบรหิารยุทธศาสตร ์

ฝ่ายควาาร่วาาือ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายโครงการ
.ระราชด าร ิ

ฝ่ายส่งเสราิและ.ัฒนา
องค์การนักศึกษา 

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรา ฝ่ายหลักสตูร        
และการสอน 

ฝ่ายประกันค ุภา.
การศึกษา 

ฝ่ายทะเบยีนและ
ประเาินผล 

ผู้อ านวยการสถาบนัฯฉ.4 
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ท ำเนียบบุคลำกรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน

นำยลิขิต   ลเหลำรองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน

นำงสำวน รัตน   ศรีชื่น
.นักงานราชการ

นำงสำวกนกวรร  ศรีจันทร 
.นักงานราชการ

นำยกัม ล  หนูกอง
.นักงานราชการ

นำงสำว นิดำ  อมรศักดิ 
.นักงานราชการ

นำงสำวอ้อย  กำล ั น 
.นักงานราชการ

นำย ั น งษ    รรมวัติ
.นักงานราชการ

นำงสำวนันทนำ  ่ือจริง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นำย  ษภำ สร้อยเสน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นำงสำวสุภัสสร มนตรีโ  ิ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นำงสำวยุวด ี สิงสุข

เจ้าหน้าที่ธุการ

นำยอลงกร   ประทุมแ ง

นักการ ภารโรง
นำยวินัย  นุเล

.นักงานรักษาควาาปลอดภัย

นำยจ ำรัส  หงษ  ทอง

.นักงานรักษาควาาปลอดภัย
นำยภัรภัทร  สุข ชย

.นักงาน ับรถ

นายจิระวัฒน์  ชวลิต นำยประดิษ     ำชื่น

นำงบุ ยู้ วงค  ค  ำเหลำ

นักการ ภารโรง

นำยวินัย  จันทรเกษม

ผู้ช วยผู้อ ำนวยกำรสถำบัน

นำยจิระวั น   ชวลิต
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สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หน่วย : บาท

ผลผลิต ปวช. ผลผลิต ปวส. ผลผลิต ป.ตรี

โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐาน

ให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการผลงานวิจัย

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการพัฒนารูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชน(Fix it center)

โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้าง

คุณภาพชีวติครู คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒน ามาตรฐาน ก าลังคน

อาชีวศึกษาด้าน เทคโน โลยีฐาน

น วัตกรรม Inno vative Techno lo gy 

ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0

งบลงทุน

รวมงบประมาณท้ังส้ิน -                  150,000.00           8,437,633.39         752,348.00                  57,000.00          55,090.00                 544,857.00               1,292,353.10             -                     10,408,770.00       21,698,051.49          

  1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (รายการ

งบประจ า)

-                  -                      1,495,300.00         -                             -                   -                          -                          -                          -                     10,408,770.00       11,904,070.00          

 - งบบุคลากร 1,441,700.00         611,695.00            2,053,395.00            

 - งบด าเนินงาน 53,600.00             1,701,370.00         1,754,970.00            

 - งบลงทุน 1,086,965.00         1,086,965.00            

 - งบเงินอุดหนุน -                         

 - งบรายจ่ายอ่ืน 7,008,740.00         7,008,740.00            

 2. แผนงานพ้ืนฐานด้ารการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน

-                  150,000.00           6,942,333.39         -                             -                   -                          -                          -                          -                     -                       7,092,333.39            

 - 1.งบบุคลากร -                         

 -2.งบด าเนินงาน 6,942,333.39     6,942,333.39            

 - 3.งบลงทุน -                         

 - 4.งบเงินอุดหนุน -                         

  - 5.งบรายจ่ายอ่ืน (ค่าใช้จ่าย

โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า

150,000.00           150,000.00              

รายได้สถาบัน

ผลการใช้จา่ยเงินปี (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ รวมท้ังส้ินแผนงาน/งบรายจา่ย

                             
                            สว่นที่  3   

 
 

 
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
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หน่วย : บาท

ผลผลิต ปวช. ผลผลิต ปวส. ผลผลิต ป.ตรี

โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐาน

ให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการผลงานวิจยั

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการพัฒนารูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชน(Fix it center)

โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้าง

คุณภาพชีวติครู คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคน

อาชีวศึกษาด้าน เทคโน โลยีฐาน

น วัตกรรม Inno vative Techno lo gy 

ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0

งบลงทุน
รายได้สถาบัน

ผลการใช้จา่ยเงินปี (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ รวมท้ังส้ินแผนงาน/งบรายจา่ย

 3. แผนงานบูรณาพัฒนาอุตสาหกรรม

ศักยภาพ

-                  -                      -                      -                             -                   -                          -                          1,292,353.10             -                     -                       1,292,353.10            

 -1. งบบุคลากร -                         

 -2.งบด าเนินงาน -                         

 -3. งบลงทุน -                         

 -4. งบเงินอุดหนุน -                         

  5. งบรายจ่ายอ่ืน 1,292,353.10             1,292,353.10            

  4. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน

                   -                           -                           -                                 -                        -                               -                               -                               -                          -                           -   -                         

 -1. งบบุคลากร -                         

 -2.งบด าเนินงาน -                         

 -3. งบลงทุน -                         

 -4. งบเงินอุดหนุน -                         

  5. งบรายจ่ายอ่ืน -                         

  5.แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม -                  -                      -                      -                             57,000.00          -                          -                          -                          -                     -                       57,000.00                

 -1. งบบุคลากร -                         

 -2.งบด าเนินงาน -                         

 -3. งบลงทุน -                         

 -4. งบเงินอุดหนุน 57,000.00          57,000.00                

  5. งบรายจ่ายอ่ืน -                         

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา ต่อ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 

 

42 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

หน่วย : บาท

ผลผลิต ปวช. ผลผลิต ปวส. ผลผลิต ป.ตรี

โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐาน

ให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการผลงานวิจยั

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการพัฒนารูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชน(Fix it center)

โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้าง

คุณภาพชีวติครู คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคน

อาชีวศึกษาด้าน เทคโน โลยีฐาน

น วัตกรรม Inno vative Techno lo gy 

ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0

งบลงทุน
รายได้สถาบัน

ผลการใช้จา่ยเงินปี (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ รวมท้ังส้ินแผนงาน/งบรายจา่ย

 6.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา

เพ่ือความย่ังยืน

-                  -                      -                      752,348.00                  -                   55,090.00                 544,857.00               -                          -                     -                       1,352,295.00            

 -1. งบบุคลากร -                         

 -2.งบด าเนินงาน -                         

 -3. งบลงทุน -                         

 -4. งบเงินอุดหนุน -                         

  5.-งบรายจ่ายอ่ืน 752,348.00                  -                   55,090.00                 544,857.00               -                          -                     -                       1,352,295.00            

 5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

การวัดประเมนิผลเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษา

752,348.00                  752,348.00              

 5.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา

รูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์

ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน(Fix it center))

55,090.00                 55,090.00                

 5.3 ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา

เสริมสร้างคุณภาพชีวติครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา

544,857.00          544,857.00              

 
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา ต่อ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
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1. ประมาณการรายรับ 17,474,857.40    บาท

    ก. เงินรายได้ (บกศ.) 7,090,377.40      บาท

1.ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 389,277.40          บาท

2.คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 6,701,100.00        บาท

 2.1 คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป(สถาบันฯ) 1,478,000.00        บาท

2.1.1 ค่าบ ารุงการศึกษา      (ร้อยละ 40) 1,073,600.00 บาท

2.1.2 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 36,000.00     บาท

2.1.3 ค่าประกันของเสียหาย 120,000.00    บาท

2.1.4 ค่าคู่มือนักศึกษา 18,000.00     บาท

2.1.5 ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 18,000.00     บาท

2.1.6 ค่าใบแสดงผลการเรียน          67,200.00     บาท

2.1.7 ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต           145,200.00    บาท

2.2 คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป(โอนคืนวิทยาลัยฯ) 5,223,100.00        บาท

2.2.1 ค่าบ ารุงการศึกษา      (ร้อยละ 60) 1,610,400.00 บาท

2.2.2 ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตทฤษฎี 1,579,500.00 บาท

2.2.3 ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตปฏิบัติ 1,003,800.00 บาท

2.2.4 ค่าบ ารุงห้องพยาบาล          67,100.00     บาท

2.2.5 ค่าบ ารุงห้องสมุด             134,200.00    บาท

2.2.6 ค่าบ ารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 201,300.00    บาท

2.2.7 ค่าส่ือและเอกสารการศึกษา  201,300.00    บาท

2.2.8 ค่าสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา 201,300.00    บาท

2.2.9 ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา    134,200.00    บาท

2.2.10 ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก  12,000.00     บาท

2.2.11 ค่าสมัครสอบคัดเลือก   24,000.00     บาท

2.2.12 ค่าประกันอุบัติเหตุ 30,000.00     บาท

2.2.13 ค่าตรวจสุขภาพ 24,000.00     บาท

    ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 ท่ีคาดว่าจะได้รับ 10,384,480.00    บาท

งบบุคลากร 1,437,120.00 บาท

งบด าเนินงาน 6,942,360.00 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 1,948,000.00 บาท

งบลงทุน -             บาท

งบเงินอุดหนุน 57,000.00     บาท

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4

3.2 สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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2. ประมาณการรายจ่าย 17,474,857.40    

งบบุคลากร 2,389,920.00       บาท

 -  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,437,120.00 บาท

 -  ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 891,600.00    บาท

 -  ค่าครองชีพช่ัวคราว 25,200.00     บาท

 -  ค่าจ้างช่ัวคราวรายวัน 36,000.00     บาท

งบด าเนินงาน 14,668,458.00     บาท

 -  ค่าตอบแทน 4,703,200.00 บาท

 -  ค่าใช้สอย 6,906,528.00 บาท

 -  ค่าวัสดุ 160,330.00    บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 616,400.00    บาท

 -  โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระงานหน่วยงาน 1,962,000.00 บาท

 -  โครงการรองรับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

 สอศ. 320,000.00    บาท

 งบลงทุน -                    บาท

     1.  ส่ิงปลูกสร้าง                    -   บาท

       2.  ค่าครภัณฑ์โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน์อาคารอ านวยการ                -   บาท

งบเงินอุดหนุน 57,000.00           บาท

   1. อุหนุนทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  บาท

   2.  อุดหนุนวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์ 57,000.00     บาท

งบส ารองเพ่ือสนุบสนุนนโยบาย สอศ. 359,479.40         บาท

1. นโยบายเร่งด่วน -                  บาท

2. นโยบายตามยุทธศาสตร์ -                  บาท

3. ส ารองฉุกเฉินเงินงบประมาณ 264,000.00    บาท

4. ส ารองฉุกเงินเงินรายได้ 95,479.40     บาท

 สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) 
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)
    1,437,120.00        6,942,360.00        1,948,000.00          57,000.00                     -          7,090,377.40         17,474,857.40

    1,437,120.00        6,942,360.00        1,948,000.00          57,000.00                     -          7,090,377.40         17,474,857.40

    1,437,120.00                       -                         -                       -             952,800.00           2,389,920.00

1.1.1     1,437,120.00                  -   1,437,120.00      

1.1.2 -                  

- 503,040.00      503,040.00        

- 208,560.00      208,560.00        

- 25,200.00        25,200.00          

- 180,000.00      180,000.00        

- 36,000.00        36,000.00          

   6,642,360.00                  -                  -      5,744,098.00 12,386,458.00    

   4,359,000.00                  -                  -                  -         344,200.00      4,703,200.00

1.2.1.1       150,000.00 150,000.00        

-                  

-       794,640.00 75,000.00        869,640.00        

-     1,446,240.00 136,000.00      1,582,240.00      

-       387,120.00 52,000.00        439,120.00        

1.1 งบบุคลากร

ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน(นอกรำชกำร)

ต ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบัน(นอกรำชกำร)

1.2 งบด าเนินงาน

          1.2.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารสถาบัน(ท่ีไม่ใช่ข้าราชการ)

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบัน(นอกรำชกำร)

     1.2.1 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนนายกสภาสถาบัน

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงรำยวัน

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ

1.งานตามภาระงานประจ า

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ค่าจา้งช่ัวคราว

เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน 4 คน

แมบ้่ำน-นักกำรภำรโรง  จ ำวน  2  คน

 เงินเพ่ิมค่ำครองชีพ  (ธุรกำร 6 คน)

 ค่ำจ้ำงครูพิเศษสอน

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

-                  

-       360,000.00 30,000.00        390,000.00        

-       480,000.00 40,000.00        520,000.00        

-       134,400.00 11,200.00        145,600.00        

-                  

- -                  

- ค่ำเบ้ียประชุมนำยกสภำสถำบัน         24,000.00 24,000.00          

- ค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรสภำสถำบัน       249,600.00 249,600.00        

-

-                  

- ค่ำเบ้ียประชุมประธำนอนุกรรมกำรสถำบัน         30,000.00 30,000.00          

- ค่ำเบ้ียประชุมรองประธำนอนุกรรมกำรสถำบัน         27,000.00 27,000.00          

- ค่ำเบ้ียประชุมอนุกรรมกำรสถำบัน       264,000.00 264,000.00        

1.2.1.5         12,000.00 12,000.00          

   1,506,630.00                  -                  -      5,399,898.00      6,906,528.00

1.2.2.1

    5,223,100.00       5,223,100.00

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร

ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร

         1.2.1.3 ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารสถาบัน

         1.2.1.4 เงินค่าเบ้ียประชุมกรรมการ

ค่าตอบแทนประชุมสภา

ค่าตอบแทนประชุมอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย/วิชาการ/

ประกันคุณภาพ/บริพัฒนาระบบบริหารจดัการและ

บุคลากร/คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ/พัฒนากิจการ

ต ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

    1.2.2 ค่าใช้สอย

ค่าสนับสนุนการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรี(โอนเงินคืน

วิทยาลัยในสังกัดตามประกาศสถาบันฯ)

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

1.2.2.2                    -   

- ค่ำพำหนะเดินทำงกรรมกำรสภำสถำบัน         76,800.00           76,800.00

- ค่ำทีพั่กกรรมกำรสภำสถำบัน         14,400.00           14,400.00

- ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมในกำรประชุมสภำ         63,840.00           63,840.00

1.2.2.3

- ค่ำอำหำรในกำรประชุมอนุกรรมกำร         77,760.00           77,760.00

- ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมในกำรประชุม

อนุกรรมกำร

        45,360.00           45,360.00

1.2.2.4       700,000.00         700,000.00

1.2.2.5                    -   

- ค่ำถ่ำยเอกสำร       144,000.00         144,000.00

- ค่ำสมทบประกันสังคม 5 %         54,000.00 32,028.00                  86,028.00

- ค่ำซ่อมรถยนต์รำชกำร         30,000.00           30,000.00

- ค่ำซ่อมครุภัณฑ์                    -   

- ค่ำซ่อมส่ิงก่อสร้ำง                    -   

- ค่ำประกันของเสียหำย 120,000.00              120,000.00

ค่าใช้จา่ยในการประชุมอนุกรรมการประชุมอนุกรรมการ

ฝ่ายกฎหมาย/วิชาการ/ประกันคุณภาพ/บริพัฒนาระบบ

บริหารจดัการและบุคลากร/คณะกรรมการบริหารสถาบัน

ฯ/พัฒนากิจการ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้สอยอ่ืนๆ

ค่าใช้จา่ยในการประชุมสภาสถาบัน

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

1.2.2.

6

                   -   

- จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่งพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 173,580.00      15,780.00                189,360.00

- จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ 98,890.00        8,990.00                 107,880.00

- จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก         28,000.00           28,000.00

      160,330.00                  -                  -                    -           160,330.00

-       100,000.00 100,000.00        

-          5,000.00 5,000.00           

-         20,000.00 20,000.00          

-         10,000.00 10,000.00          

-          5,000.00 5,000.00           

-          5,000.00 5,000.00           

-          5,000.00 5,000.00           

-          5,000.00 -                5,000.00           

-          5,330.00 -                5,330.00           

      616,400.00                  -                  -                    -   616,400.00        

-       480,000.00 480,000.00        

-         24,000.00 24,000.00          

-         30,000.00 -                30,000.00          

ค่ำวัสดุก่อสร้ำง

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่ำวัสดุงำนบ้ำนและงำนครัว

ค่ำวัสดุโฆษณำประชำสัมพันธ์

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

ค่าจา้งเหมาบริการ

    1.2.3 ค่าวัสดุ

ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

วัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ ประปำ

วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่ำเช่ำอินเตอร์เน็ต

ค่ำไปรษณีย์

   1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า)

ค่ำไฟฟ้ำ

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

-         24,000.00 24,000.00          

-         24,000.00 24,000.00          

-         12,000.00 12,000.00          

-         12,000.00 12,000.00          

-          2,400.00 2,400.00           

-          8,000.00 8,000.00           

1.2.5 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระงานหน่วยงาน       300,000.00    1,364,000.00                -                  -         298,000.00      1,962,000.00

1.2.5.1       100,000.00 300,000.00      400,000.00        

1.2.5.2 100,000.00      100,000.00        

1.2.5.3 50,000.00        
50,000.00          

1.2.5.4 2,000.00         

2,000.00           

1.2.5.5 5,000.00         

5,000.00           

1.2.5.6 30,000.00        
30,000.00          

ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนทีผู้่ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบัน

ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนทีผู้่อ ำนวยกำรสถำบัน

ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนทีร่องผู้อ ำนวยกำรสถำบัน

ค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำน

ค่ำบริกำรก ำจัดขยะมลูฝอย

ค่ำบริกำรโดเมนเนมรำยปี

โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนระดับปริญญำตรี ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562

โครงกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนประจ ำปีงบประมำณ  2563

โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรช ำระหนี้คืน  กยศ.-กรอ. 

ส ำหรับนักศึกษำทีจ่ะส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

 2563

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563

โครงกำรพิจำรณำจัดสรรทุนกำรศึกษำและลงนำมใน

สัญญำกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำประจ ำปี

กำรศึกษำ  2563

โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

2563

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

1.2.5.7         20,000.00 20,000.00          

         2,000.00 2,000.00           

         2,000.00 2,000.00           

8,000.00         8,000.00           

10,000.00        10,000.00          

5,000.00         5,000.00           

54,000.00        54,000.00          

70,500.00        70,500.00          

70,500.00        70,500.00          

1.2.5.12 โครงกำรพิจำรณำกล่ันกรองผลกำรเรียน ระดับปริญญำตรี

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2562

1.2.5.13 โครงกำรปัจฉิมนิเทศ ระดับปริญญำตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

1.2.5.14 โครงกำรจัดท ำคู่มอืนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

1.2.5.8

1.2.5.9

1.2.5.10

1.2.5.11 โครงกำรสอบวัดมำตรฐำนวิชำชีพ ระดับปริญญำตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

1.2.5.15 โครงกำรจัดท ำบัตรนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

โครงกำรสอบวัดทักษะภำษำอังกฤษ นักศึกษำระดับ

ปริญญำตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ

 2562

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

กำรประกันคุณภำพ ระดับสถำบัน

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร กำร

ประกันคุณภำพ ระดับคณะวิชำ

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

กำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

70,000.00        57,000.00        127,000.00        

137,000.00      
137,000.00        

30,000.00        
30,000.00          

280,000.00      
280,000.00        

5,000.00         
5,000.00           

50,000.00        

50,000.00          

78,000.00        
78,000.00          

60,000.00        

60,000.00          

1.2.5.21 โครงกำรแสดงผลวิชำกำรนวัตกรรม  และเทคโนโลยี 

ระดับคณำจำรย์ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

1.2.5.22

1.2.5.23

โครงกำรซ้อมย่อยพิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

โครงกำรสนับสุนงำนวิจัยคณำจำรย์  สถำบันสถำบันกำร

อำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงกำรประชุมวิชำกำรนวัตกรรม  และเทคโนโลยี 

นักศึกษำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถำบันกำร

อำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ

 2562

1.2.5.16

1.2.5.17 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำและพิธีไหว้ครู ระดับปริญญำ

ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

1.2.5.18 โครงกำรประชุมทบทวนกำรปฏิบัติงำน  และจัดท ำคู่มอื

กำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

1.2.5.19 โครงกำรเตรียมงำนฝ่ำยปฏิคมในพิธีพระรำชทำนปริญญำ

บัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

1.2.5.20 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำร

รับส่งทรัพย์สินรำชกำร วิทยำลัยในสังกัดสถำบัน 

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) 
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

6,000.00         
6,000.00           

25,000.00        

25,000.00          

60,000.00        

60,000.00          

5,000.00         
5,000.00           

15,000.00        
15,000.00          

15,000.00        
15,000.00          

10,000.00        
10,000.00          

1.2.5.28 โครงกำรสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจ ำปี 

2563

1.2.5.29 โครงกำรเทิดทูนสถำบัน ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ประจ ำปี 

2563

1.2.5.30 โครงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562

1.2.5.25

1.2.5.26 โครงกำรศึกษำดูงำนยกระดับคุณภำพบุคลำกรทำง

กำรศึกษำ ให้สอดรับสู่กำรเปล่ียนแปลงสังคม เศรษฐกิจ 

ฐำนนวัตกรรมและมำตรฐำนสำกล

1.2.5.27 โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพบุคลำกรสถำบันกำร

อำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

1.2.5.24 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรวิจัยประจ ำสถำบันกำร

อำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงกำรพิธีลงนำมควำมร่วมมอื MOU กับสถำน

ประกอบกำรเพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมอืในกำร

พัฒนำกำรจดกำรเรียนกำรสอนและฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

15,000.00        
15,000.00          

10,000.00        
10,000.00          

3,000.00         
3,000.00           

2,000.00         
2,000.00           

        50,000.00 50,000.00          

      100,000.00 100,000.00        

        50,000.00 50,000.00          

1.2.6 โครงการรองรับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ สอศ.               -                    -         320,000.00                -                  -                    -           320,000.00

1.2.6.1 150,000.00      
150,000.00        

1.2.6.2 60,000.00        

60,000.00          

1.2.5.37 โครงกำรบ ำรุงซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคสถำบันฯ

โครงกำรพัฒนำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสำยเทคโนโลยี

หรือสำยปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2563

โครงกำรนิเทศติดตำมกำรบริหำรหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิตสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรระดับวิทยำลัย 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

1.2.5.34 โครงกำรจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ และอุปกรณ์กำรแพทย์ ประจ ำ

สถำบัน

1.2.5.35 โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนทีแ่ละส่ิงแวดล้อม

1.2.5.36 โครงกำรซ่อมแซมโรงเก็บของ

1.2.5.31 โครงพัฒนำแหล่งเรียนรู้สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

1.2.5.32 โครงกำรประชำสัมพันธ์สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

1.2.5.33 โครงกำรชีวิตดีดี มไีด้ทุกวัน เพ่ือส่งเสริมสุขภำพของ

บุคลำกรในสถำบัน โดยกิจกรรมนันทนำกำร

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

1.2.6.3 20,000.00        
20,000.00          

1.2.6.4 50,000.00        

50,000.00          

1.2.6.5 40,000.00        

40,000.00          

3.งบลงทุน                  -                  -                    -   -                  

3.1 ส่ิงปลูกสร้ำง

3.2 ค่ำครุภัณฑ์

       3.3.1 โครงกำรปรับปรุงภูมทิัศน์อำคำรอ ำนวยกำร                  -   -                  

-                  

       3.3.3 ครุภัณฑ์เคร่ืองกรองน้ ำ -                  

4.งบเงินอุดหนุน                  -        57,000.00                  -   57,000.00         

4.1 เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรี                  -   

4.2 เงินอุดหนุนสิงประดิษฐ์ / งำนวิจัย      57,000.00 57,000.00          

โครงกำรอบรมเพ่ือแต่งต้ังให้เป็นครูฝึกและครูนิเทศใน

สถำนประกอบกำร หลักสูตรระดับปริญญำตรีสำย

เทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร หรือสำยปฏิบัติกำร ปี

กำรศึกษำ 2563

โครงกำรพัฒนำ คอศ. 2 - 6 ตำมกรอบคุณวฒิกำรศึกษำ

วิชำชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถำบันกำร

อำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

       3.2.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ

    เครือข่ำย

โครงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญำตรีสำย

เทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2563

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจา่ยอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

5.โครงการพิเศษ                  -                    -                      -   

-

-

6.โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบ)                  -                    -                      -   

6.1 -

6.2

6.3

6.4

7. ส ารองเพ่ือสนุบสนุนนโยบาย สอศ.               -                    -         264,000.00                -                  -          95,479.40         359,479.40

7.1 นโยบำยเร่งด่วน -                  

7.2 นโยบำยตำมยุทธศำสตร์ -                  

7.3  ส ำรองฉุกเฉินเงินงบประมำณ       264,000.00 264,000.00        

7.4 ส ำรองฉุกเงินเงินรำยได้ 95,479.40       95,479.40         

โครงกำรกิจกรรม  5 ส สถำบัน

โครงกำรจัดท ำคู่มอืงำนประกันคุณภำพ

โครงกำรจัดท ำคู่มอืกำรปฏิบัติงำน

โครงกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 
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ช่ื อ - สกุล
งบประมาณ

 บริหาร /จัดการ  ท่ีใช้
ต .ค .62 พ.ย.62 ธ .ค .62  รวมไตรมาส 1 ม .ค .63 ก.พ.63 มี .ค .63  รวมไตรมาส 2 เม .ย.63 พ.ค .63 มิ .ย.63  รวมไตรมาส 3 ก.ค .63 ส.ค .63 ก.ย.63  รวมไตรมาส 4  รวมเป็นเงิน

17,474,857.40  1,081,762.00    787,562.00      3,538,712.00   5,408,036.00   899,012.00      895,762.00      1,507,092.00   3,054,866.00   1,054,762.00   939,762.00     1,227,741.40   3,222,265.40     3,645,662.00   1,145,762.00   998,266.00      5,789,690.00   17,474,857.40     

1 16,738,378.00   1,081,762.00    787,562.00      3,472,712.00   5,342,036.00   749,012.00      798,762.00      1,114,092.00   2,661,866.00    1,004,762.00   939,762.00     1,066,262.00   3,010,786.00    3,645,662.00   1,145,762.00   932,266.00     5,723,690.00   16,738,378.00     

1.1 2,389,920.00    199,160.00      199,160.00      199,160.00      597,480.00      199,160.00      199,160.00      199,160.00      597,480.00      199,160.00      199,160.00      199,160.00      597,480.00      199,160.00      199,160.00      199,160.00      597,480.00      2,389,920.00        

1.2 12,386,458.00     882,602.00      543,402.00      2,980,802.00    4,406,806.00    544,602.00      539,602.00      606,932.00      1,691,136.00   659,602.00      544,602.00      571,602.00      1,775,806.00    3,396,502.00    539,602.00      576,606.00      4,512,710.00   12,386,458.00      

1.3 1,962,000.00     -                 45,000.00        292,750.00      337,750.00      5,250.00          60,000.00        308,000.00      373,250.00      146,000.00      196,000.00      295,500.00      637,500.00      50,000.00        407,000.00      156,500.00      613,500.00      1,962,000.00        

1.3.1 งำนพัสดุ         400,000.00 -                 100,000.00      100,000.00      100,000.00      100,000.00      100,000.00      100,000.00      100,000.00      100,000.00      400,000.00          

1.3.2 งำนพัสดุ         100,000.00 50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00        -                 -                 100,000.00          

1.3.3 ส ำนักพัฒนำกิจกำรฯ          50,000.00 50,000.00        50,000.00        -                 -                 -                 50,000.00            

1.3.4 งำน กยศ.            2,000.00 -                 -                 2,000.00          2,000.00          -                 2,000.00              

1.3.5 งำน กยศ.            5,000.00 -                 -                 5,000.00          5,000.00          -                 5,000.00              

1.3.6 ส ำนักพัฒำยุทธศำสตร์          30,000.00 30,000.00        30,000.00        -                 -                 -                 30,000.00            

1.3.7 งำนประกันคุณภำพ          20,000.00 20,000.00        20,000.00        -                 -                 -                 20,000.00            

1.3.8 งำนประกันคุณภำพ            2,000.00 -                 2,000.00          2,000.00          -                 -                 2,000.00              

1.3.9 งำนประกันคุณภำพ            2,000.00 -                 2,000.00          2,000.00          -                 -                 2,000.00              

1.3.10 งำนอำชวีศึกษำบัณฑิต            8,000.00 -                 -                 8,000.00          8,000.00          -                 8,000.00              

1.3.11 งำนทะเบียน          10,000.00 -                 -                 10,000.00        10,000.00        -                 10,000.00            

1.3.12 งำนทะเบียน            5,000.00 -                 1,500.00          1,500.00          1,500.00          2,000.00          3,500.00          -                 5,000.00              

1.3.13 งำนอำชวีศึกษำบัณฑิต          54,000.00 -                 -                 -                 54,000.00        54,000.00        -                 54,000.00            

1.3.14 งำนทะเบียน 70,500.00         -                 -                 70,500.00        70,500.00        -                 70,500.00            

ท่ี
งาน/โค รงการ/กิจกรรม

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ปี 2563

งบรายจ่าย/รายการ

งบบุค ลากร

โค รงการ พัฒนาสถาบัน/ภาระงานหน่วยงาน

โครงกำรสอบวัดมำตรฐำนวิชำชพี ระดับปริญญำตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563

โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนระดับปริญญำตรี ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562

โครงกำรพิจำรณำจัดสรรทนุกำรศึกษำและลงนำมในสัญญำ

กู้ยืมเงินกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 

 2563

โครงกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนประจ ำปีงบประมำณ  2563

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ

งานตามภาระงานประจ า(1.1+1.3)

งบด าเนินงาน

โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

2563

โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรช ำระหนี้คืน  กยศ.-กรอ. ส ำหรับ

นักศึกษำที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563

โครงกำรประชมุเชงิปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

กำรประกันคุณภำพ ระดับสถำบัน

โครงกำรประชมุเชงิปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร กำร

ประกันคุณภำพ ระดับคณะวิชำ

โครงกำรประชมุเชงิปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

กำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร

โครงกำรพิจำรณำกล่ันกรองผลกำรเรียน ระดับปริญญำตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2562

โครงกำรสอบวัดทกัษะภำษำอังกฤษ นักศึกษำระดับปริญญำ

ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

โครงกำรจัดท ำคู่มือนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

โครงกำรปัจฉิมนิเทศ ระดับปริญญำตรี หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

 
3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงานตามภาระงานประจ า/โครงการและแผนใช้จา่ยเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 
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ช่ื อ - สกุล
งบประมาณ

 บริหาร /จัดการ  ท่ีใช้
ต .ค .62 พ.ย.62 ธ .ค .62  รวมไตรมาส 1 ม .ค .63 ก.พ.63 มี .ค .63  รวมไตรมาส 2 เม .ย.63 พ.ค .63 มิ .ย.63  รวมไตรมาส 3 ก.ค .63 ส.ค .63 ก.ย.63  รวมไตรมาส 4  รวมเป็นเงิน

ท่ี
งาน/โค รงการ /กิจกรรม

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ปี 2563

งบรายจ่าย/รายการ

1.3.17 งำนอำชวีศึกษำบัณฑิต 137,000.00        -                 -                 137,000.00      137,000.00      -                 137,000.00          

1.3.18 งำนอำชวีศึกษำบัณฑิต 30,000.00         -                 -                 30,000.00        30,000.00        -                 30,000.00            

1.3.19 งำนอำชวีศึกษำบัณฑิต 280,000.00        -                 -                 -                 280,000.00      280,000.00      280,000.00          

1.3.20 ศูนย์วิจัยและ

พัฒนำกำรอำชวีศึกษำ

5,000.00           -                 1,250.00          1,250.00          2,500.00          1,250.00          1,250.00          1,250.00          1,250.00          5,000.00              

1.3.21
ศูนย์วิจัยและ

พัฒนำกำรอำชวีศึกษำ

50,000.00         -                 -                 -                 50,000.00        50,000.00        50,000.00            

1.3.22 ศูนย์วิจัยและ

พัฒนำกำรอำชวีศึกษำ

78,000.00         -                 -                 78,000.00        78,000.00        -                 78,000.00            

1.3.23

ศูนย์วิจัยและ

พัฒนำกำรอำชวีศึกษำ

60,000.00         -                 60,000.00        60,000.00        -                 -                 60,000.00            

1.3.24 งำนควำมร่วมมือ 6,000.00           1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          6,000.00              

1.3.25 บริหำรงำนบุคคล 25,000.00         25,000.00        25,000.00        -                 -                 -                 25,000.00            

1.3.26 บริหำรงำนบุคคล 60,000.00         -                 60,000.00        60,000.00        -                 -                 60,000.00            

1.3.27 บริหำรงำนบุคคล 5,000.00           -                 -                 5,000.00          5,000.00          -                 5,000.00              

1.3.28 บริหำรงำนบุคคล 15,000.00         7,500.00          7,500.00          -                 7,500.00          7,500.00          -                 15,000.00            

1.3.29 บริหำรงำนบุคคล 15,000.00         3,750.00          3,750.00          3,750.00          3,750.00          3,750.00          3,750.00          3,750.00          3,750.00          15,000.00            

1.3.30 งำนประชำสัมพันธ์ 10,000.00         -                 10,000.00        10,000.00        -                 -                 10,000.00            

โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำและพิธีไหว้ครู ระดับปริญญำตรี

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

โครงกำรประชมุทบทวนกำรปฏิบัติงำน  และจัดท ำคู่มือกำร

ปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

โครงกำรเตรียมงำนฝ่ำยปฏิคมในพิธีพระรำชทำนปริญญำ

บัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

โครงกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรรับส่ง

ทรัพย์สินรำชกำร วิทยำลัยในสังกัดสถำบัน 

โครงกำรแสดงผลวิชำกำรนวัตกรรม  และเทคโนโลยี ระดับ

คณำจำรย์ สถำบันกำรอำชวีศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงกำรสนับสุนงำนวิจัยคณำจำรย์  สถำบันสถำบันกำร

อำชวีศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงกำรประชมุวิชำกำรนวัตกรรม  และเทคโนโลยี 

นักศึกษำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถำบันกำรอำชวีศึกษำ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

โครงกำรประชมุคณะกรรมกำรวิจัยประจ ำสถำบันกำร

อำชวีศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงกำรพิธีลงนำมควำมร่วมมือ MOU กับสถำน

ประกอบกำรเพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร

พัฒนำกำรจดกำรเรียนกำรสอนและฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี โครงกำรศึกษำดูงำนยกระดับคุณภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ให้สอดรับสู่กำรเปล่ียนแปลงสังคม เศรษฐกิจ ฐำนนวัตกรรม

และมำตรฐำนสำกล

โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพบุคลำกรสถำบันกำรอำชวีศึกษำ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงกำรสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจ ำปี 2563

โครงกำรเทิดทูนสถำบัน ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ประจ ำปี 2563

โครงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562

 
3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงานตามภาระงานประจ า/โครงการและแผนใช้จา่ยเงิน(ต่อ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 

 

58 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

ช่ื อ - สกุล
งบประมาณ

 บริหาร /จัดการ  ท่ีใช้
ต .ค .62 พ.ย.62 ธ .ค .62  รวมไตรมาส 1 ม .ค .63 ก.พ.63 มี .ค .63  รวมไตรมาส 2 เม .ย.63 พ.ค .63 มิ .ย.63  รวมไตรมาส 3 ก.ค .63 ส.ค .63 ก.ย.63  รวมไตรมาส 4  รวมเป็นเงิน

ท่ี
งาน/โค รงการ /กิจกรรม

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ปี 2563

งบรายจ่าย/รายการ

1.3.31 งำนประชำสัมพันธ์ 15,000.00         -                 15,000.00        15,000.00        -                 -                 15,000.00            

1.3.32 งำนประชำสัมพันธ์ 10,000.00         -                 10,000.00        10,000.00        -                 -                 10,000.00            

1.3.33 งำนประชำสัมพันธ์ 3,000.00           -                 3,000.00          3,000.00          -                 -                 3,000.00              

1.3.34 งำนประชำสัมพันธ์ 2,000.00           -                 2,000.00          2,000.00          -                 -                 2,000.00              

1.3.35 งำน อำคำรสถำนท่ี 50,000.00         12,500.00        12,500.00        12,500.00        12,500.00        12,500.00        12,500.00        12,500.00        12,500.00        50,000.00            

1.3.36 งำน อำคำรสถำนท่ี 100,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00        100,000.00          

1.3.37 งำน อำคำรสถำนท่ี 50,000.00         12,500.00        12,500.00        12,500.00        12,500.00        12,500.00        12,500.00        12,500.00        12,500.00        50,000.00            

                         -           320,000.00                    -                      -                      -                      -           80,000.00       150,000.00         40,000.00       270,000.00         50,000.00                    -                      -           50,000.00                    -                      -                      -                      -             320,000.00

2.1

ฝ่ำยหลักสูตรและกำร

สอน อำชวีศึกษำบัณฑิต

        150,000.00 -                 150,000.00      150,000.00      -                 -                 150,000.00          

2.2

ฝ่ำยหลักสูตรและกำร

สอน อำชวีศึกษำบัณฑิต

         60,000.00 -                 60,000.00        60,000.00        -                 -                 60,000.00            

2.3

ฝ่ำยหลักสูตรและกำร

สอน อำชวีศึกษำบัณฑิต

         20,000.00 -                 20,000.00        20,000.00        -                 -                 20,000.00            

2.4

ฝ่ำยหลักสูตรและกำร

สอน อำชวีศึกษำบัณฑิต

         50,000.00 -                 -                 50,000.00        50,000.00        -                 50,000.00            

2.5

ฝ่ำยหลักสูตรและกำร

สอน อำชวีศึกษำบัณฑิต

         40,000.00 -                 40,000.00        40,000.00        -                 -                 -                 40,000.00            

โครงกำรอบรมเพ่ือแต่งต้ังให้เป็นครูฝึกและครูนิเทศในสถำน

ประกอบกำร หลักสูตรระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือ

สำยปฏิบัติกำร หรือสำยปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2563

โครงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญำตรีสำย

เทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2563

โครงกำรนิเทศติดตำมกำรบริหำรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรระดับวิทยำลัย ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 

โครงกำรซ่อมแซมโรงเก็บของ

โครงกำรพัฒนำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสำยเทคโนโลยี

หรือสำยปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2563

โครงพัฒนำแหล่งเรียนรู้สถำบันกำรอำชวีศึกษำภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงกำรประชำสัมพันธ์สถำบันกำรอำชวีศึกษำภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

โครงกำรชวิีตดีดี มีได้ทุกวัน เพ่ือส่งเสริมสุขภำพของบุคลำกร

ในสถำบัน โดยกิจกรรมนันทนำกำร

โครงกำรจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ และอุปกรณ์กำรแพทย์ ประจ ำ

สถำบัน

โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม

โครงกำรบ ำรุงซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคสถำบันฯ

2.โครงการรองรับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ สอศ.

โครงกำรพัฒนำ คอศ. 2 - 6 ตำมกรอบคุณวฒิกำรศึกษำ

วิชำชพี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถำบันกำรอำชวีศึกษำ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

 
3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงานตามภาระงานประจ า/โครงการและแผนใช้จา่ยเงิน(ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 

 

59 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

ช่ื อ - สกุล
งบประมาณ

 บริหาร /จัดการ  ท่ีใช้
ต .ค .62 พ.ย.62 ธ .ค .62  รวมไตรมาส 1 ม .ค .63 ก.พ.63 มี .ค .63  รวมไตรมาส 2 เม .ย.63 พ.ค .63 มิ .ย.63  รวมไตรมาส 3 ก.ค .63 ส.ค .63 ก.ย.63  รวมไตรมาส 4  รวมเป็นเงิน

ท่ี
งาน/โค รงการ /กิจกรรม

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ปี 2563

งบรายจ่าย/รายการ

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

-                 -                 -                 -                     

-                 -                 -                     

-                 -                 -                 -                 -                 -                     

-                 -                 -                 -                     

-                 -                 -                 -                 -                     

57,000.00         -                 -                 -                 -                 -                 -                 57,000.00        57,000.00        -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 57,000.00            

-                 -                 -                     
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา

57,000.00         57,000.00        57,000.00        
-                     

-                 -                 -                 -                     

-                 -                 -                 -                     

 งำนอำคำรฯ - -                 -                 -                 -                     

 งำนประกัน

 งำนประกัน

 งำนประกัน

        359,479.40                    -                      -           66,000.00         66,000.00                    -                      -           66,000.00         66,000.00                    -                      -         161,479.40       161,479.40                    -                      -           66,000.00         66,000.00           359,479.40

66,000.00        66,000.00        66,000.00        66,000.00        66,000.00        66,000.00        66,000.00        66,000.00        264,000.00          

-                 -                 -                 -                 -                     

        264,000.00 -                 -                 -                 -                 -                     

         95,479.40 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 95,479.40        95,479.40        -                 -                 95,479.40            

4.งบเงินอุดหนุน

4. ส ำรองฉุกเงินเงินรำยได้

3. ส ำรองฉุกเฉินเงินงบประมำณ

2. นโยบำยตำมยุทธศำสตร์

1. นโยบำยเร่งด่วน

   1. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

7. ส ารองเพ่ือสนุบสนุนนโยบาย สอศ.

   2. เงินอุดหนุนสิงประดิษฐ์ / งานวิจัย

โครงกำรกิจกรรม  5 ส งบประมำณ 2563

5.โครงการพิเศษ

6.โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบ)

-

-

โครงกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี

โครงกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน

โครงกำรจัดท ำคู่มืองำนประกันคุณภำพ

       3.3.3 ครุภัณฑ์เคร่ืองกรองน้ ำ

       3.2.2 ชดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์พร้อม

ระบบเครือข่ำย

       3.3.1 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์อำคำรอ ำนวยกำร

3.2 ค่ำครุภัณฑ์

3.1 ส่ิงปลูกสร้ำง

3.งบลงทุน

 
3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงานตามภาระงานประจ า/โครงการและแผนใช้จา่ยเงิน(ต่อ)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 

 

60 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลด้านงบประมาณ 
ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 

 

61 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

1     วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 100,140,056.00                

2     วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 107,497,024.20                

3     วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 40,167,750.85                  

4     วิทยาลัยเทคินคยโสธร 45,017,408.00                  

5     วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจิรญ 69,442,420.00                  

6     วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ไมส่่งข้อมลู

7     วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ไมม่ข้ีอมลู

362,264,659.05                รวมท้ังส้ิน

  สรุปผลการใช้จา่ยเงิน ปีท่ีผ่านมา 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ล าดับ หมายเหตุรายการ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 

 

62 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

1. ประมาณการรายรับ 659,418,297.13 บาท

    ก. เงินรายได้ (บกศ.) 155,983,843.82 บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 60,685,000.00             บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 26,333,500.00             บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 24,363,042.82             บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร 22,853,660.00             บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจิรญ 15,368,641.00             บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 6,380,000.00               บาท

    ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 503,434,453.31 บาท

งบบุคลากร 148,443,629.31       บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1,622,792.00               บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 77,216,189.31             บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 18,918,240.00             บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร 7,811,908.00               บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจิรญ 22,159,440.00             บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 20,715,060.00             บาท

งบด าเนินงาน 79,365,088.00        บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 18,285,900.00             บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 31,522,118.00             บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 6,823,120.00               บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร 9,441,700.00               บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจิรญ 8,480,750.00               บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 4,811,500.00               บาท

งบลงทุน 133,563,600.00       บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 79,637,900.00             บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 6,979,100.00               บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 24,371,400.00             บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร 1,300,000.00               บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจิรญ 6,995,000.00               บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 14,280,200.00             บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการรายรับ  -  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 

 

63 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

งบเงินอุดหนุน 117,919,436.00       บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 35,653,350.00             บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 15,461,321.00             บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 18,242,645.00             บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร 14,751,200.00             บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจิรญ 19,422,010.00             บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 14,388,910.00             บาท

งบรายจา่ยอ่ืน 24,142,700.00        บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5,979,620.00               บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 6,955,100.00               บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 3,726,200.00               บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร 3,600,000.00               บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจิรญ 2,369,030.00               บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 1,512,750.00               บาท

2. ประมาณการรายจา่ย 640,100,359.13 บาท

งบบุคลากร 185,962,936.31      บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 30,882,099.00             บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 77,216,189.31             บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 27,778,240.00             บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร 7,211,908.00               บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจิรญ 22,159,440.00             บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 20,715,060.00             บาท

งบด าเนินงาน 139,525,158.80      บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 51,752,492.00             บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 31,522,118.00             บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 22,412,848.80             บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร 9,441,700.00               บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจิรญ 19,584,500.00             บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 4,811,500.00               บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการรายรับ  -  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 

 

64 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

งบลงทุน 148,616,310.00      บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 92,833,810.00             บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 6,979,100.00               บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 26,228,200.00             บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร 1,300,000.00               บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจิรญ 6,995,000.00               บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 14,280,200.00             บาท

เงินรายได้(บกศ.) 29,571,115.00        บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 640,000.00                 บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร 22,853,660.00             บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจิรญ บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 6,077,455.00               บาท

งบเงินอุดหนุน 86,928,897.00        บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 14,950,820.00             บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 15,461,321.00             บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 7,896,695.00               บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร 14,751,200.00             บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจิรญ 19,479,951.00             บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 14,388,910.00             บาท

งบรายจา่ยอ่ืน 25,608,421.00        บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 7,445,341.00               บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 6,955,100.00               บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 3,726,200.00               บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร 3,600,000.00               บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจิรญ 2,369,030.00               บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 1,512,750.00               บาท

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการรายรับ  -  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 

 

65 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

ส ารองเพ่ือสนุบสนุนนโยบาย สอศ. 12,043,200.00        บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4,000,000.00               บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 8,043,200.00               บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจิรญ บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ บาท

ส ารองฉุกเฉิน 11,844,321.02        บาท

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี บาท

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 11,182,512.00             บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 359,264.02                 บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจิรญ บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 302,545.00                 บาท

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประมาณการรายรับ  -  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 

 

66 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

 วิท
ยา

ลัย
กา

รอ
าชี

พศ
รีส

ะเก
ษ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 205,034,552.00   149,956,340.31  96,444,647.82   74,620,774.00   36,017,306.00   -                  85,511,612.00         647,585,232.13

 - งบบุค ลากร 36,317,182.00     77,216,189.31    27,778,240.00    18,211,908.00   11,247,320.00   -                  29,178,900.00   199,949,739.31             

เงินเดือนข้าราชการ 52,664,647.96    12,669,240.00    18,071,700.00   83,405,587.96             

เงินวิทยฐานะ 4,122,496.35      781,200.00        1,528,800.00     6,432,496.35              

เงินประจ าต าแหน่ง 4,186,104.30      403,200.00        604,800.00       5,194,104.30               

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ -                              

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1,271,861.83      614,760.00       1,886,621.83                

ค่าตอบพนักงานราชการ 1,622,792.00      1,898,442.00      5,064,600.00     7,211,908.00     2,028,600.00     17,826,342.00             

ค่าจ้างช่ัวคราว 29,915,059.00     12,760,220.00    8,860,000.00     11,000,000.00   9,689,520.00     72,224,799.00             

เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 2,031,624.00      2,031,624.00               

เงินอ่ืน ๆ 312,416.87        1,557,800.00     6,330,240.00     8,200,456.87               

ค่าจ้างครูต่างชาติ 1,200,000.00      1,200,000.00                

เงินสมทบประกันสังคม 1,547,707.00      1,547,707.00                

รายการ ค่ าใช้ จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ
 วิท

ยา
ลัย

เทค
นิค

อุบ
ลร

าช
ธา

นี
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ศึก
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เทค

นิค
เดช

อุด
ม
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นคิ
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ธร

 วิท
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ลัย
เทค

นิค
อ า

นา
จเจิ

รญ

 วิท
ยา

ลัย
เทค

นิค
ศรี

สะ
เกษ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 ร วมท้ังส้ิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 

 

67 สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 

 วิ
ทย

าลั
ยก

าร
อา

ชีพ
ศรี

สะ
เก

ษรายการ ค่ าใช้ จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ
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ศรี
สะ

เก
ษ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 ร วมท้ังส้ิน

 -  งบด าเนินงาน 52,483,199.00     31,522,118.00    22,412,848.80    28,931,770.00   18,900,648.00   -                  26,150,852.00   324,129,225.80             

      - ค่ าตอบแทน 28,258,239.00   10,700,000.00    9,687,000.00     14,124,800.00  9,727,400.00    -                  5,400,000.00    77,897,439.00             

ค่าเช่าบ้าน(ข้ันต่ า) -                              

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 900,000.00         2,700,000.00      1,693,200.00     924,800.00       907,400.00       400,000.00       7,525,400.00               

เงินค่าสอนพิเศษ 27,358,239.00     8,000,000.00      7,993,800.00     13,200,000.00   8,820,000.00     5,000,000.00     70,372,039.00             

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มข้ัน

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้

      - ค่ าใช้ สอย 6,290,000.00      7,636,318.00     4,343,160.00    1,875,970.00    1,675,248.00    -                  790,352.00      22,611,048.00              

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ข้ันต่ า) 1,139,400.00      1,139,400.00               

ค่าเช่ารถยนต์(ข้ันต่ า) -                              

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 4,600,000.00      2,800,000.00      2,600,000.00     583,410.00       900,000.00       400,000.00       11,883,410.00              

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 200,000.00         450,000.00        250,000.00       900,000.00                  

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 200,000.00         500,000.00        300,000.00        200,000.00       100,000.00       1,300,000.00                

ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง 50,000.00           1,800,000.00      200,000.00        50,000.00         2,100,000.00                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปงบบประาา พ.ศ.ศ2563 
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ษรายการ ค่ าใช้ จ่าย/รายจ่ายตาม
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 ร วมท้ังส้ิน

ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000.00         308,160.00        100,000.00       6,500.00           514,660.00                  

ค่าเงินสมทบประกันสังคม 546,918.00        615,000.00        842,560.00       475,248.00       333,852.00       2,813,578.00               

ค่าถ่ายเอกสาร 400,000.00        400,000.00                  

ค่าซ่อมแซมยานาหนะและขนส่ง 300,000.00        300,000.00                  

ค่ารับรองและพิธีการ 20,000.00          20,000.00                    

ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 100,000.00       100,000.00                   

ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความ

ปลอดภัย 1,140,000.00      1,140,000.00                

          - ค่ าวัสดุ 9,404,780.00      7,685,800.00      5,045,340.00    6,170,600.00     3,390,000.00    -                  1,941,300.00    33,637,820.00             

วัสดุส านักงาน 3,470,000.00      2,000,000.00      136,000.00        1,310,000.00     400,000.00       281,500.00       7,597,500.00               

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 417,280.00         500,000.00        480,000.00        480,000.00       360,000.00       100,000.00       2,337,280.00               
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 ร วมท้ังส้ิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000.00           70,000.00                    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000.00           50,000.00          50,000.00         110,000.00                   

วัสดุและเวชภัณฑ์ 190,000.00        40,000.00         230,000.00                  

วัสดุการศึกษา 5,207,500.00      4,305,800.00      3,573,840.00     3,884,600.00     2,040,000.00     913,000.00       19,924,740.00             

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

วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 100,000.00         320,000.00        72,000.00          66,000.00         558,000.00                  

วัสดุการเกษตร 150,000.00        150,000.00                  

วัสดุก่อสร้าง 20,000.00           300,000.00        300,000.00        250,000.00       496,800.00       1,366,800.00                

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000.00          100,000.00       120,000.00                  

วัสดุถาวร -                              
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 ร วมท้ังส้ิน

วัสดุเอกสารการพิมพ์ 113,500.00        200,000.00       313,500.00                  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000.00         50,000.00          150,000.00       300,000.00                  

วัสดุซ่อมแซมงานอาคารสถานท่ี 150,000.00       150,000.00                  

 - ค่ าสาธ ารณูปโภค  (ข้ั นต  า) 8,530,180.00      5,500,000.00     3,337,348.80    4,160,400.00    4,108,000.00    -                  2,339,000.00    27,974,928.80             

ค่าโทรศัพท์ 28,900.00           70,000.00          60,000.00          180,000.00       36,000.00         5,000.00           379,900.00                  

ค่าน้ าประปา 600,000.00         450,000.00        360,000.00        480,000.00       310,000.00       2,200,000.00                

ค่าไฟฟ้า 7,601,280.00      4,600,000.00      2,640,000.00     3,500,400.00     4,000,000.00     2,000,000.00     24,341,680.00             

ค่าไปรษณีย์ 100,000.00         80,000.00          60,000.00          72,000.00         24,000.00         336,000.00                  

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี -                              

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 150,000.00         300,000.00        145,348.80        595,348.80                 

ค่าขยะและดูดส่ิงปฏิกูล 50,000.00           72,000.00          122,000.00                  
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 ร วมท้ังส้ิน

 - โค รงการ -                    -                   -                   2,600,000.00    -                  -                  15,680,200.00  162,007,990.00            

 - งบลงทุน 84,284,590.00   6,979,100.00     26,228,200.00   1,300,000.00    -                  -                  14,280,200.00  133,072,090.00            

  3.1 ครุภัณฑ์ 15,200,000.00     6,979,100.00      4,056,800.00     1,300,000.00     1,400,000.00     28,935,900.00             

  3.2 ส่ิงก่อสร้าง 64,437,900.00     -                   22,171,400.00    12,880,200.00   99,489,500.00             

  3.3 ปรับปรุง(เงินรายได้) 4,646,690.00      4,646,690.00               

 - งบเงินอุดหนุน 14,950,820.00    15,461,321.00   7,896,695.00     14,891,200.00  -                  -                  14,388,910.00  -                              

 - งบรายจ่ายอื น 5,553,420.00     6,955,100.00     1,343,680.00     2,565,000.00    2,269,030.00    -                  1,512,750.00    7,690,460.00                

 - โครงการขยายและยกระดับ

อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐาน 38,500.00          38,500.00         77,000.00                    

 - โครงการขยายโอกาส(ทวิภาคี) 99,700.00         99,700.00                    

 - โครงการความร่วมมือนานาชาติ 124,000.00       124,000.00                  

 - โครงการส่งเสริมศักยภาพคนด้า

วิชาชีพชายแดน 50,000.00         50,000.00                    
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 ร วมท้ังส้ิน

 -โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน(Fix 

it center) 570,000.00        1,910,000.00     1,541,330.00     615,000.00       4,636,330.00               

 - โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนา

เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา -                              

 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 155,000.00       175,000.00       100,000.00       430,000.00                  

 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 25,000.00          25,000.00         25,000.00         75,000.00                    

 - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนคืน

ครูให้ผู้เรียน 117,600.00       117,600.00                   

 - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน

ครูอาชีวศึกษา 379,200.00       379,200.00                  

 - โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถ

โดยสารหมวด2,3 ตามความร่วมมือ

ระหว่าง สอศ. กับกรมขนส่งทางบก 57,720.00          57,720.00                    

 - โครงการอาชีวอาช่วงเทศกาลปีใหม่

2563 81,760.00          81,760.00                    
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 ร วมท้ังส้ิน

 - โครงการอาชีวอาช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 62,600.00          62,600.00                    

 - โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างชีวติ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 17,700.00          17,700.00                    

 - โครงการพัฒนาระบบการประเมิน

และการประกันคุณภาพ 20,000.00          20,000.00                    

 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ 50,400.00          50,400.00                    

 - โครงการอาชีวะพัฒนา 400,000.00        400,000.00                  

 - โครงการรณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาช่วง

เทศกาลปีใหม่ 2563 10,000.00          10,000.00                    

 - โครงการรณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 2563 10,000.00          10,000.00                    
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 ร วมท้ังส้ิน

 - โครงการจัดการศึกษาร่วมกับ

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมันธยมศึกษา

ตอนปลายทวิภาคี 215,450.00       215,450.00                  

 - โครงการอาชีวด้านยาเสพติด 22,000.00         22,000.00                    

 - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม 20,000.00         20,000.00                    

 - โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ

ประชากรวัยแรงงานฯ 500,000.00       500,000.00                  

 - โครงการยกระดับสมรรถนะฯ 204,000.00       204,000.00                  

 - โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ

(ทุรกันดาร) 30,000.00         30,000.00                    

 - โค รงการ 7,445,341.00     640,000.00        10,784,984.02   8,720,896.00    3,600,308.00    -                  -                  31,191,529.02             

 - ส ารองเพื อสนับสนุนงาน

นโยบาย สอศ . กระทรวง พ้ืนที 4,000,000.00      11,182,512.00   -                   -                  -                  -                  -                  15,182,512.00             

ส ารองฉุกเฉิน 4,000,000.00      11,182,512.00    15,182,512.00             

.....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 



1 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานประจ าปีงบประมาณ  2563 งานพัสดุ ต.ค. 62- ก.ย.63 400,000.00         ทุกงาน/แผนก/ผ่าย

2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 งานพัสดุ ต.ค. 62- ก.ย.63 100,000.00         ทุกงาน/แผนก/ผ่าย

3 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 ส านักพัฒนา

กิจการฯ

50,000.00          

4 โครงการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาและลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกองทุน

เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2563

งาน กยศ. พ.ค. - มิ.ย. 2563 5,000.00            

5 โครงการสร้างจิตส านึกการช าระหน้ีคืน  กยศ.-กรอ. ส าหรับนักศึกษาท่ีจะ

ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2563

งาน กยศ. มี.ค. - เม.ย. 2563 5,000.00            

6 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักพัฒา

ยุทธศาสตร์

ต.ค.62-ธ.ค.62 30,000.00          

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนปฏิบัติการ การประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร

งานประกันคุณภาพ เดือน พฤศจิกายน 

2562

          20,000.00

8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ การประกันคุณภาพ 

ระดับคณะวิชา

งานประกันคุณภาพ เดือน พฤศจิกายน 

2562 - กันยายน 

2563

            2,000.00

9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนปฏิบัติการ การประกัน

คุณภาพ ระดับสถาบัน

งานประกันคุณภาพ เดือน พฤศจิกายน 

2562 - กันยายน 

2563

            2,000.00

10 โครงการจัดท าคู่มืองานประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพ เดือน พฤศจิกายน 

2562 - กันยายน 

ไม่ใช้งบ

11 โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพ เดือน พฤศจิกายน 

2562 - กันยายน 

ไม่ใช้งบ

12 โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี งานประกันคุณภาพ เดือน พฤศจิกายน 

2562 - กันยายน 

ไม่ใช้งบ

13 โครงการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562

งานอาชีวศึกษา

บัณฑิต

กุมภาพันธ์ - 

พฤษภาคม 2563

8,000.00            

14 โครงการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562

งานทะเบียน กุมภาพันธ์ - 

พฤษภาคม 2563

10,000.00          

15 โครงการพิจารณากล่ันกรองผลการเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

งานทะเบียน มีนาคม - พฤษภาคม

 2563

5,000.00            

16 โครงการปัจฉิมนิเทศ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปี

การศึกษา 2562

งานอาชีวศึกษา

บัณฑิต

กุมภาพันธ์ - เมษายน

 2563

54,000.00          

17 โครงการจัดท าคู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา 2563

งานทะเบียน มีนาคม - พฤษภาคม

 2563

70,500.00          

18 โครงการจัดท าบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา 2563

งานทะเบียน เมษายน - มิถุนายน 

2563

70,500.00          

19 โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 งานอาชีวศึกษา

บัณฑิต

พฤษภาคม - สิงหาคม

 2563

127,000.00         

หมายเหตุล าดับ ช่ือโครงการ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ
จ านวนเงิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



หมายเหตุล าดับ ช่ือโครงการ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ
จ านวนเงิน

20 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู ระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563

งานอาชีวศึกษา

บัณฑิต

เมษายน - มิถุนายน 

2563

137,000.00         

21 โครงการประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน  และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งานอาชีวศึกษา

บัณฑิต

มีนาคม - พฤษภาคม

 2563

30,000.00          

22 โครงการเตรียมงานฝ่ายปฏิคมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี

การศึกษา 2562

งานอาชีวศึกษา

บัณฑิต

พฤษภาคม - สิงหาคม

 2564

280,000.00         

24 โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

 ปีการศึกษา 2563

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

 อาชีวศึกษาบัณฑิต
ตุลาคม 2562 - 

กุมภาพันธ์ 2563

150,000.00         

25 โครงการนิเทศติดตามการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการระดับวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

 อาชีวศึกษาบัณฑิต
ม.ค.-63 60,000.00          

26 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

 อาชีวศึกษาบัณฑิต
ม.ค.-63 20,000.00          

27 โครงการอบรมเพ่ือแต่งต้ังให้เป็นครูฝึกและครูนิเทศในสถานประกอบการ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หรือสาย

ปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563

ฝ่ายหลักสูตรและการ

สอน อาชีวศึกษา

บัณฑิต

พ.ค.-63 50,000.00          

28 โครงการพัฒนา คอศ. 2 - 6 ตามกรอบคุณวฒิการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ฝ่ายหลักสูตรและการ

สอน อาชีวศึกษา

บัณฑิต

เม.ย.-63 40,000.00          

29 โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สิน

ราชการ วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน 

งานนิติการ ตุลาคม 2562 - 

กันยายน 2563

5,000.00            

30 โครงการแสดงผลวิชาการนวัตกรรม  และเทคโนโลยี ระดับคณาจารย์ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการอาชีวศึกษา

ก.ค.-63 50,000.00          

33 โครงการสนับสุนงานวิจัยคณาจารย์  สถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการอาชีวศึกษา

มกราคม 2562 - 

เมษายน 2563

78,000.00          

34 โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรม  และเทคโนโลยี นักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ประจ าปีการศึกษา 2562

ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการ

อาชีวศึกษา

มี.ค.-62 60,000.00          

35 โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ าสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการ

อาชีวศึกษา

ธ.ค.-62 6,000.00            

36 โครงการพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับสถานประกอบการเพ่ือสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจดการเรียนการสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งานความร่วมมือ พ.ย.-63 25,000.00          

37 โครงการศึกษาดูงานยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับสู่

การเปล่ียนแปลงสังคม เศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล

บริหารงานบุคคล ก.พ.-63 60,000.00          

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุล าดับ ช่ือโครงการ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ
จ านวนเงิน

38 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

บริหารงานบุคคล พ.ค.-63 5,000.00            

39 โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจ าปี 2563 บริหารงานบุคคล ธ.ค.6และเม.ย63 15,000.00          

40 โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจ าปี 2563 บริหารงานบุคคล 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.

 63

15,000.00          

41 โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานประชาสัมพันธ์     1 พ.ย. 62 - 31 

มีนาคม 63

10,000.00          

42 โครงพัฒนาแหล่งเรียนรู้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 งานประชาสัมพันธ์ มี.ค.-63 15,000.00          

43 โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 งานประชาสัมพันธ์     1 ต.ค. 62 - 30 

กันยายน 63

10,000.00          

44 โครงการชีวิตดีดี มีได้ทุกวัน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสถาบัน โดย

กิจกรรมนันทนาการ

งานประชาสัมพันธ์ มี.ค.-63 3,000.00            

45 โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์การแพทย์ ประจ าสถาบัน งานประชาสัมพันธ์ มี.ค.-63 2,000.00            

46 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม งาน อาคารสถานท่ี 50,000.00          

47 โครงการซ่อมแซมโรงเก็บของ งาน อาคารสถานท่ี 100,000.00         

48 โครงการบ ารุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคสถาบันฯ งาน อาคารสถานท่ี 50,000.00          

2,285,000.00           -                       รวมงบประมาณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

    นโยบายที่  3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
   นโยบายที่  4 :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่      

    3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 
              ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน

ทุกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
                     ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

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

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
 

1.ส ารวจความต้องการครุภัณฑ์ของ
แต่ละงาน 
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260,000 บาท 
 

แบบ.01 



 

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

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

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

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

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

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

2. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
โครงการ/งบประมาณ 
3.ด าเนินการจัดซื้อ เบิกจ่ายวัสดุ  
และควบคุมวัสดุ 
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260,000 บาท 
 

 



 

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

กิจกรรม /รายละเอียด 
ตัวคูณ

ค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

เหตุผลค าชี้แจง 

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

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

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

3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ

สอนในทุก ระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
                    ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

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

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

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 
จ านวน 120 
รายการ 

1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ โครงการ/
งบประมาณ 
2.ส ารวจวัสดุส านักงานคงเหลือของสถาบัน 
3.ส ารวจความต้องการใช้วัสดุส านักงานของ
แต่ละงาน 
4.ด าเนินการจัดซื้อ เบิกจ่ายวัสดุ  และ
ควบคุมวัสดุ 
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420,000 
บาท 
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8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 
งบประมาณท่ีใช้   420,000   บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

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

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

- วัสดุส านักงานจ านวน 120 รายการ 
 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

รายการวัสดุ 120 รายการ 
ดังแนบ 

420,000 
 

                                             รวมทั้งสิ้น                                    420,000  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
          นโยบายที่   3  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

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

6.1 ด้านปริมาณ  
6.1.1 สนามกีฬา, สวนหย่อม 

 6.1.2 อาคารอ านวยการ, ห้องส านักงาน 
 6.1.3 อาคารวิทยบริการ โรงจอดรถ   

6.1.4 ระบบไฟฟ้าและประปาภายในอาคารได้รับการปรับปรุงพัฒนา พ้ืนที่จ านวน 33 ไร่ 
6.2 ด้านคุณภาพ 

                     6.2.1 สถาบันได้รับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และให้เกิด
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
                     6.2.2 บริเวณโดยรอบสถาบันฯ เช่น สนามฟุตบอล รั้ว บริเวณ ด้านหน้าสถาบัน 
สวนหย่อม และบริเวณรอบๆ อาคารส านักงาน อาคารวิทยบริการ โรงจอดรถเกิดความสะอาด 
สวยงามเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี 

แบบ.01 



7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

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

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

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact 
ผลลัพธ์ 

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

สถาบันฯ ได้รับการปรับปรุง
พัฒนา พ้ืนที่จ านวน 33 ไร่ 
 
 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- คุณภาพของงาน 
- ระยะเวลาการท างาน  การส่งมอบงาน 

 
 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณ
สนามฟุตบอล 

2. ปรับปรุงอาคารสถานที่
อาคารอ านวยการ 

3. ปรับปรุงอาคารสถานที่
อาคารวิทยบริการ 

4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
ประปาภายในอาคาร 

5. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบสถาบัน 

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

1 ตุลาคม 
2561 – 30 
กันยายน  
2562 

495,000
บาท 

 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผล    
ค าชี้แจง 

1. ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณสนาม
ฟุตบอล 

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

2. ปรับปรุงอาคารสถานที่อาคาร
อ านวยการ 

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

3. ปรับปรุงอาคารสถานที่อาคาร
วิทยบริการ 

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

4. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
ประปาภายในอาคาร 

12 จุด x 2,083.33 บาท 24,999.96 บาท  

5. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบสถาบัน 

33 ไร่ x 15,15.15 บาท 49,999.95 บาท  

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



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

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

             ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหมใ่ห้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

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

5.1 เพ่ือให้อาคารอ านวยการมีสภาพแวดล้อมที่ดีสวยงามมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
5.2 เพ่ือให้อาคารอ านวยการมีอายุการใช้งานมากขึ้น 
5.3  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ  ภายในอาคารอ านวยการ 

6. เป้าหมายหลัก 
6.1 ด้านปริมาณ 

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

แบบ.01 



7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

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

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

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

- อาคารอ านวยการได้รับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และให้เกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี 
- ภูมิทัศน์บริเวณอาคารอ านวยการมีความสวยงาม 
ใช้ ประ โยชน์ ได้ อย่ า ง เต็มที่ และ เ อ้ือต่อการ
ปฏิบัติ งาน การจัดกิจกรรมต่างๆ และความ
ปลอดภัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- คุณภาพของงาน 
- ระยะเวลาการท างาน  การส่งมอบงาน 

 
 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อ านวยการ 

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

1 ตุลาคม 2561 
– 30 กันยายน  

2562 

495,000  
บาท 
 
 

 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อ านวยการ 

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

    
                                             รวมทั้งสิ้น                                    495,000 บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถั่วจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

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

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

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ฐานพระพุทธรูป 
 

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

ต.ค. 61 –    
ก.ย. 62 

150,000 บาท 
 

 

แบบ.01 



งบประมาณท่ีใช้   150,000 .บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 

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

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

- มีทางขึ้นฐานพระพ้ืนที่ 98 ตร.ม. ที่มั่นคง
แข็งแรง สวยงาม  
  
 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- คุณภาพของงาน 
- ระยะเวลาการท างาน  การส่งมอบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  

ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 
6.ท าเรื่องเบิกจ่ายเงิน 
7.รายงานผลการด าเนินโครงการ 

  



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

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

ชี้แจง 
1. ปรับปรุงซ่อมแซม

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

รายละเอียด
ประกอบ 

2. ค่าวัสดุ    
                                             รวมทั้งสิ้น                                    150,000 บาท  

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แบบ.01 



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

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

           ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

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

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

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ปรับปรุงซ่อมแซมโรง
เก็บของ 
 

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

ต.ค. 61 – ก.ย. 
62 

450,000 บาท 
 

 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 



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

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

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

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

 
11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

- คุณภาพของงาน 
- ระยะเวลาการท างาน  การส่งมอบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
6.ท าเรื่องเบิกจ่ายเงิน 
7.รายงานผลการด าเนินโครงการ 

  



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

1. ปรับปรุงซ่อมแซม
โรงเก็บของ 

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

    
                                             รวมทั้งสิ้น                                    450,000 บาท  

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

แบบ.01 



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

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

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

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

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนและทางเดิน 
 

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

ต.ค. 61 – ก.ย. 62  480,000 บาท 
 

 



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

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

- ได้พ้ืนที่ถนนและทางเดินกว้างและยาวเมตร 
337 เมตร 
 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- คุณภาพของงาน 
- ระยะเวลาการท างาน  การส่งมอบงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



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

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

ชี้แจง 
1. ปรับปรุงซ่อมแซม

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

 

                                             รวมทั้งสิ้น                                    480,000 บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

แบบ.01 



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

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

5.1 เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ของสถาบัน ฉ.4  ให้บรรลุเป้าหมาย 
5.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
5.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้มีประสิทธิผล 

6. เป้าหมายหลัก 
6.1 ด้านปริมาณ สถาบันฯ  มีครุภณัฑ์งานอาคารสถานที่ เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน 

     6.2 ด้านคุณภาพ บุคลากรของสถาบันสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น    
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก) 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

จัดซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1.เสนอโครงการ 
2.ด าเนินการขอซื้อขอจ้าง 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 

1 ตุลาคม 2561 
– 30 กันยายน  

2562 

45,000  
บาท 

 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 



วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก 

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

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
- สนับสนุนการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่
ของสถาบัน ฉ.4ให้บรรลุเป้าหมาย 
- เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
-  เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ใน กา รท า ง าน ให้ มี
ประสิทธิผล 
 

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

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- คุณภาพของงาน 
- ระยะเวลาการท างาน  การส่งมอบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

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

  



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

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

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

 

4. เครื่องปั๊มน้ าหอย
โข่ง 

4 เครื่อง x 4,600 บาท 18,400 บาท 
 

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

    
                                             รวมทั้งสิ้น                                    45,000 บาท  

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

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

แบบ.01 



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

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

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

- บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดความ
สามัคคีและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่
คณะ ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทย
และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม  
ให้ด ารงสืบไป  

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

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ  (ดัชนีตัวชี้วัด 5  ระดับ) 

 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 
ประจ าปี 2562  

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

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 
ปีงบประมาณ 

2562 

 65,000 
บาท    

 
 

 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

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

กิจกรรม /
รายละเอียด 

ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค าชี้แจง 

ค่าวัสดุ 65,000  บาท 65,000  บาท  

                                        รวมทั้งสิ้น                                    65,000  บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจ าปี 2562  
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  : งานบริหารงานบุคคล ส านักอ านวยการสถาบันฯ  
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย  

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

แบบ.01 



7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

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

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

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

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

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ  (ดัชนีตัวชี้วัด 5  ระดับ) 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 
ประจ าปี 2562  

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

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 
ปีงบประมาณ 

2562 

 65,000 
บาท    

 
 

 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

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

กิจกรรม /
รายละเอียด 

ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค าชี้แจง 

ค่าวัสดุ 65,000  บาท 65,000  บาท  

                                        รวมทั้งสิ้น                                    65,000  บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

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

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

แบบ.01 

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


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

งบประมาณท่ีใช้   3,000   บาท  ( สามพันบาทถ้วน ) 
แหล่งเงินทุน    ภายใน       ภายนอก  

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

9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
เดช 12 สิงหาคม 2562  
 

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

สิงหาคม 
2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

 3,000 บาท    
 
 

 

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


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

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

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

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ  (ดัชนีตัวชี้วัด 5  ระดับ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

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

กิจกรรม /รายละเอียด 
ตัวคูณ

ค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

เหตุผลค าชี้แจง 

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

3,000  บาท 3,000  บาท  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    3,000  บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

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

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

แบบ.01 



7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพและ
บุคลิกภาพของ
นักศึกษา และ
บุคลากรทางการ
ศึกษายุคไทยแลนด์ 
4.0 

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

ตุลาคม 2561 
– กันยายน 

2562 
ปีงบประมาณ 

2562 

 50,000 บาท    
 
 

 

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

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

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

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

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ   



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

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

-การประชุม 

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

16,800  บาท 
2,065 บาท 
7,080 บาท 

24,055 บาท 

 

                                             รวมทั้งสิ้น                                    50,000  บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

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

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

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

แบบ.01 



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

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

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

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

   - บุคลากรเกิดองค์ความรู้ น าประสบการณ์ที่
ได้มาบูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

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

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ  (ดัชนีตัวชี้วัด 5  ระดับ) 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ศึกษาดูงานที่สถาบัน
การอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2 

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

ปีละ 1 ครั้ง 
ปีงบประมาณ 

2562 

 120,000 
บาท    

 
 

 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี ประจ าปีงบประมาณ 2562  

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

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 

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

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

 

4,320 บาท 

12,480 บาท 

 

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

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

3,600 บาท 
6,000 บาท 
2,400 บาท 

27,300 บาท 

 

3) ค่าเช่ารถ 
    จ้างเหมารถโดยสาร    
    ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
     

 
 (2,000 X 1 คัน x 6 วัน)   

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

12,000 บาท 

23,168 บาท 

 

4) ค่าวัสดุค่าของที่ระลึก 
ค่าป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารและวัสดุ 

10,000  บาท 
2,000 บาท 
16,732 บาท 

10,000 บาท 
2,000 บาท 
16,732 บาท  

  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    120,000 บาท  

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการเสริมสร้างทักษะ การปลูก การบ ารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูก

ผ้าประดับส าหรับลูกจ้างและบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

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

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

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

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

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

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

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

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ  (ดัชนีตัวชี้วัด 5  ระดับ) 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

โครงการเสริมสร้างทักษะ 
การปลูก การบ ารุงรักษา 
การจัดตกแต่งสวน และ
ผูกผ้าประดับ ส าหรับ
ลูกจ้างและบุคลากรใน
สังกัดสถาบัน 

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

ตลอดปีงบประมาณ 30,000 บาท 
 

 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ :  :  โครงการเสริมสร้างทักษะ การปลูก การบ ารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูกผ้า

ประดับส าหรับลูกจ้างและบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

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

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

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 



 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ:งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   

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

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

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

โครงการประชาสัมพันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

-รวบรวมข้อมูลจาก
สถานศึกษาในสังกัด 
- จัดท าการประชาสัมพันธ์ 

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

50,000 บาท 
 

 

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

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

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

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

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
        แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผล      
ค าชี้แจง 

1.จัดท าจดหมายข่าว วารสาร  ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่เดือนละ 1  ฉบับ 

9,000 บาท/ปี    9,000 บาท 
 

2.จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ใน
โอกาสต่างๆ 

 1,000 แผ่น × 5  บาท 5,000 บาท  

3.ค่าวัสดุจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ภายในสถาบันฯ และในโอกาสต่างๆ 

12,000  บาท/ปี 12,000 บาท  

4.จัดท าป้ายต้อนรับ ป้ายบอกทาง บูธประชา
สัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ในโอกาส และป้าย
ต่างๆ 

24,000  บาท/ปี 24,000 บาท 
 

 

                                             รวมทั้งสิ้น                                    50,000  บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
1. ชื่อโครงการ    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

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

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

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

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

ของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในทุก

ระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่  5   ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร

ระดับปวช,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 และประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร 
ลงวันที่  6 ธันวาคม  2560 นั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ให้มี
ความพร้อมด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอาจารย์  ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านนักศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวให้บรรลุ

แบบ.01 



วัตถุประสงค์ของระเบียบข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเตรียมความพร้อม และวางแนวทางการปฏิบัติประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556  
และประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร ลงวันที่  6 ธันวาคม  2560 
 5.2 เพ่ือทบทวนและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์ในการปฏิบัติตามเกณฑ์
หลักสูตร คอศ.1  

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

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

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

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

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

มีนาคม 2562 
 

65,000 บาท 
 



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

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

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

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

 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 - รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) 

-  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

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

  
 

 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ :  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปี

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

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

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

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

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

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

 2) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

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

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

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ :  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

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

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

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

 2) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

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

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

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

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

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

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

 หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา

เฉพาะพ้ืนฐานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

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

             นโยบายที่ 1:  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน                           

             นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

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

ความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ของครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการ

เรียนการสอนในทุกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุง
หลักสูตรระดับปวช,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ 

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

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

แบบ.01 



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

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

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



กิจกรรมย่อย เป็นจ านวนร้อยละ 80 ของคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ทั้งหมด 
  6.2 เชิงคุณภาพ 

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

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

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

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

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

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

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

 
 
 
 

เดือน ตุลาคม  
– พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 

15,000 
 

 



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

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

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

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะ

พ้ืนฐานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

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

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

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

รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท  
 หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

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

          นโยบายที่   3:  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของ ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร
ระดับปวช,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

4. หลกัการและเหตุผล ความเป็นมา 
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

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

แบบ.01 



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

6. เป้าหมายหลัก 
 6.1  เชิงปริมาณ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาบันฯ จ านวน 80 คน  

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 วางแผนการด าเนินงานเพ่ือทบทวนและติดตามผลการด าเนินการของหลักสูตร 

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

 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

การประชุม
พัฒนา คอศ.2-6 
ตามกรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพ 

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

มีนาคม 2562 
 

20,000 บาท 
 
 

 



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

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

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

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จ านวน  
80 คน 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

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

โครงการนี้ ใช้เวลา
ด าเนินการ 1 วัน 

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

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์เพื่อสร้างงานวิจัยและตีพิมพ์

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

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
            นโยบายที่   2:  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทาง 
                                    การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

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

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ

สอนในทุกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

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

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

แบบ.01 



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

5.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และการเขียนหัวข้อโครงร่าง
งานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 

5.2 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนเขียนหัวข้อโครงร่างงานวิจัย
ระหว่างนักวิจัยจากสถานศึกษาในสังกัด  และผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. เป้าหมายหลัก 

6.1  เชิงปริมาณ       
- คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 50  คน ได้รับความรู้ความเข้าใจใน

หลักการแนวทาง และเทคนิคการเขียนหัวข้อโครงร่างงานวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัย อีกทั้งยัง
สามารถเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ประกอบในการพัฒนาประเทศได้  
 6.2  เชิงคุณภาพ       

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

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

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

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

มีนาคม 
2562 

  

200,000 บาท 
 
 

 



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

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

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาในสังกัด 
10.  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

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

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

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  จ านวนผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่  ในการประชุมทางวิชาการ 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์เพ่ือสร้างงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ 

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

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

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

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

 
3,600 บาท 
1,800 บาท 

 

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

                                      รวมทั้งสิ้น                                    100,000 บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรม  และเทคโนโลยีสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

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

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

         นโยบายที่   3:  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

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

6.2 เชิงคุณภาพ  นักศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ทุกสถานศึกษา และคณาจารย์แสดงผล
งานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนระดับปริญญาตรีของ
คณาจารย์ให้ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการที่สนใจ และน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลงานตนเอง  
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7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

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

9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔   
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact ผลลัพธ์ (outcome)/Impact 
1. สถาบันฯ สร้างเวทีระดับอุดมศึกษา ในการ
ประกวดและเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์
สถาบันฯ เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอก   
2.  นักศึกษา คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ น า
ผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้า
ร่ วมโครงการตามประเภทการวิจัย  เ พ่ือ
เผยแพร่และร่วมประกวด 

     จ านวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการนี้ไม่ต่ า
ร้อยละ 80 ของจ านวนคณาจารย์ทั้งหมดใน
สถาบัน 
 

 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

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

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

เดือนมกราคม – 
ธันวาคม 2562 
  

300,000 
บาท 

 
 

 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับความรู้ความช านาญภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา และคณาจารย ์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  

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

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

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ

สอนในทุกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของ
ชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 
ด้วยปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 

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

5.2 เพ่ือยกระดับสมรรถนะและมาตรฐานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศด้านการสื่อสารและ
วิชาการให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลภายนอก และสถาบันทดสอบภาษาต่างประเทศต่างๆ 
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6. เป้าหมายหลัก จ านวนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ต่ าร้อยละ 70 ของจ านวนทั้งหมดใน
สถาบัน 
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

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

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

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

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

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

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

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

เดือนมกราคม 
– ธันวาคม 

2562 
  

150,000 บาท 
 
 

 



-  ผลการทดสอบทักษะภาษาต่างประเทศ 
แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  

ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับความรู้ความช านาญภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา และคณาจารย์   
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

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

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

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

x 2 วัน                                      
 25,620  บาท  

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

รวมทั้งสิ้น  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 150,000 บาท  
 

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 



 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
1. ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและ

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

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

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

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ 

สอนในทุกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างเครือข่ายและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานสถานประกอบการ และ
สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร
ระดับป,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 
ปัจจุบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีพันธกิจหลักในการจัด

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

แบบ.01 



 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษารายด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ทั้ง 5 ด้าน โดยการร่วมมือในรูปแบบข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ 

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมภาคี
เครือข่ายความร่วมมือไม่น้อยกว่า 70 % ของจ านวนภาคีเครือข่ายที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
- วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

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

 
กิจกรรมหลัก 

วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

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

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

เดือน มกราคม – 
ธันวาคม 2562 

  

50,000 บาท 
 
 

 



        หมวดเงิน        งบด าเนินการ    งบอุดหนุน      เงินรายได้     อ่ืนๆ.....  
 

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

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

- สถาบันฯและวิทยาลัยในสังกัด เข้าร่วมภาคี
เครือข่ายความร่วมมือไม่น้อยกว่า 70 % ของ
จ านวนภาคีเครือข่ายที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

 

 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  บันทึกความตกลงในการร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา 
-  แบบสอบความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  

ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเทศ    
และระหว่างประเทศ (IVENE 4 Cooperation Partnership) 

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

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

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อส ารวจความพึงพอใจของ

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

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

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

ของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ

สอนในทุกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร

ระดับปวช, ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

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

แบบ.01 



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

กลุ่มเป้าหมาย 
สถานประกอบการ ห้างร้านหรือองค์กรธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตสถาบันฯ มี

ความพอใจในการใช้บัณฑิตสถาบันฯ  
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

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

        หมวดเงิน        งบด าเนินการ      เงินรายได้     อ่ืนๆ.งบรายจ่ายอื่น 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

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

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

เดือนตุลาคม 2561 
– มกราคม 2562 

  

80,000 บาท 
 
 

 



 
9. สถานที่ 
 สถานประกอบการ ห้างร้านหรือองค์กรธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตสถาบันฯ 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 

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

สถานประกอบการ ห้างร้านหรือองค์กรธุรกิจ
ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตสถาบันฯ ร้อยละ 
100 
กลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการ ห้างร้านหรือ
องค์กรธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
สถาบันฯ มีความพอใจในการใช้บัณฑิตสถาบัน
ฯ  

 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  รายงานวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

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

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผล    
ค าชี้แจง 

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



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ าสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันฯ 

3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย   
3.1  ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

              นโยบายที่   2:  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง 
                                      การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
              นโยบายที่   4:   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

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

หลักธรรมมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

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

6. เป้าหมายหลัก  ผู้เข้าประชุม จ านวน 15 คน 

แบบ.01 



  1) ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  จ านวน 
15 คน   เพ่ือวางแนวทางพัฒนางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) วางรูปแบบการเขียนประเภทงานวิจัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับบุคลากรในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณะกรรมการวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

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

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

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

 
กิจกรรมหลัก 

วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

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

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

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

 

25,000 บาท 
 
 

 



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

 

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

 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
-  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ าสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

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

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผล   
ค าชี้แจง 

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

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

3) ค่าวัสดุ   16,050  

รวมทั้งสิ้น 25,000  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

1. ชื่อโครงการ    โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สิน
ราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

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

3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
           นโยบายที่   4  :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4 
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา 

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

ดังนั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  จึงมีค าสั่งที่ 335/2561 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 

2561 ซึ่งมีหน้าที่ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน จัดท าโครงการด าเนินการตรวจสอบรายงานการ

รับส่งทรัพย์สินราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ศึกษากฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และค าสั่ง

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ค าแนะน า และชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุง แก้ไข รายงานการรับส่งทรัพย์สิน

ราชการให้ถูกต้อง แก่สถานศึกษาในสังกัดสถาบันทุกแห่ง เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการ

รับส่งทรัพย์สินราชการ เข้าให้ข้อมูลหรือยื่นเอกสารที่เป็นประโยชน์ ในการปรับปรุง แก้ไข รายงาน

แบบ.01 



การรับส่งทรัพย์สินราชการ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์จัดท ารายงานผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จตรง

ตามเวลาที่ก าหนด และเสนอสรุปรายงานผลการตรวจสอบต่อสถาบันฯ เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอน

และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

5.วัตถุประสงค ์
5.1 วางแผนการด าเนินงานในการตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการตามตาม

ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายก าหนดให้แล้วเสร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5.2 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ  

เพ่ือให้ค าแนะน า ตลอดจนชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุง แก้ไข รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ
ให้ถูกต้อง แก่สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯทุกแห่ง 

5.3 เสนอสรุปรายงานผลการตรวจสอบต่อสถาบันฯ 
6.เป้าหมาย 

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

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

6.2) เชิงคุณภาพ 
1) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้พัฒนาบุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการตามตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนดได้ มีประสิทธิภาพ ในระดับ ดี 

2) บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  มีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการตามขั้นตอนและวิธีการที่
กฎหมายก าหนดได้ ในระดับ ดี 
 
 
 



7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

- ประชุม
คณะกรรมการ  

- ติดตาม/ประเมินผล 
 
 

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

5. ประเมินผลการด าเนินงาน 

6. สรุปผลการด าเนินงาน 

7. รายงานผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2561  -   
มกราคม 2562 

 

15,000 
บาท 

 

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

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

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

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

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



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สิน

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

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



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  นโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

 3.2  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน  สอฉ.4 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

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

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

6.1 เชิงปริมาณ  
 - คณะผู้บริหารสถาบัน จ านวน  6  คน 

- คณะผู้บริหาร  คร ู และบุคลากรภายในสถานศึกษา จ านวน 70 คน   

 
 

แบบ.01 



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

 
กิจกรรมหลัก 

วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

การนิเทศ  ติดตาม 
ระบบการประกัน
คุณภาพ     
สถานศึกษาในสังกัด
สถาบันทุกแห่ง     

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

 
 

 มิ.ย. – ส.ค. 
2562 

 
 
 
 
 

25,000 บาท 
 

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

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

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

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

 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 11.1  แบบติดตามการนิเทศ  
 11.2  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพ   



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ชื่อโครงการ :  โครงการนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปี

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

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผล
ค าชี้แจง 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง 
2.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
3.ค่าวัสดุ 

 
(6 คนx 240 บาท) x 7 วัน 

 

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

 

รวมทั้งสิ้น  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 25,000 บาท    
 
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมหลัก 
วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท ารายงานประเมินตนเอง Self  

1.ประชุม/หารือ/วาง
กรอบการท างานและอ่ืน 

 35,000 บาท 
 

แบบ.01 



 

กิจกรรมหลัก 
 

วิธีด าเนินการ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
 

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

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

เดือน  เมษายน – 
กรกฎาคม  2562 
 

35,000 บาท 
 

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

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

9. สถานที่ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์

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

รายงานการประเมินตนเอง SAR                 
จ านวน 8 สาขาวิชา 

 

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



 
แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  

ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

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

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

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

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

4) ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร                                                                              19,400.-     

รวมทั้งสิ้น  (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 35,000 บาท    
 

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

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

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

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

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

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

5.1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  

5.2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพ 
6. เป้าหมายหลัก 

6.1 เชิงปริมาณ  

แบบ.01 



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

       รวม  จ านวน 54  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ  
 6.2.1 หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต ทุกสาขาวิชามีข้อมูลเอกสารหลักฐาน

ประกอบการตรวจประเมินทุกตัวบ่งชี้ความส าเร็จอย่างม่ันใจ  
 6.2.2 บุคลากรของสถาบันและสถานศึกษาในสังกัด มีความตระหนัก ความ

พยายามและให้ความส าคัญในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 6.2.3 สถาบัน  สถานศึกษาและสาขาวิชาต่างๆของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต                      

มีความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ต่อไป 
7. ระยะเวลา/วิธีด าเนินโครงการ 

 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

 -  เตรียมความ
พร้อมรับการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพ 
 

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

เดือน มิ.ย - 
ส.ค. 62 

 
 
 
  
 
 
 
 

20,000 บาท 
 

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

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



 
 
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 

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

สถาบันฯ และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  7 
แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกัน
คุณภาพ 

 

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 11.1 แบบประเมินโครงการ 
 11.2 สถาบันฯและสถานศึกษาในสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ  
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

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

         รวมทั้งสิ้น  (สองหมื่นบาทถ้วน)                                    20,000.-  
 

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

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

หลักธรรมมาภิบาล 
4. หลักการและเหตุผล 

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

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

5.1 เพ่ือให้สถาบันฯ มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย  
สอดคล้องนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของ สอศ. และท่ีเกี่ยวข้อง 

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

6.1.1 ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ จ านวน 13 คน 

แบบ.01 



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

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ และวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
6.2.2 สถาบันฯ และวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 เป็น

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

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ขออนุมัตดิ าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 

3. ขั้นเตรียมการ 

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

เดือน กรกฎาคม 
– สิงหาคม 

2562 

 
ส านักพัฒนา

ยุทธศาสตร์ และ
ความร่วมมือ
อาชีวศึกษา 

8. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  51,400 บาท   (ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

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

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

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

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

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ  (ดัชนีตัวชี้วัด 5  ระดับ) 



แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ 
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  หมายเหตุ อนุมัติเฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ                                                 
 
 

 
 
 

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

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

โครงการนี้ ใช้
เวลาด าเนินการ 

2 วัน จัดใน
สถานที่เอกชน 

2) ค่าท่ีพักวิทยากร/ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

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

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

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

6) ค่าวัสดุในการประชุม  6,000    บาท 
7) ค่าถ่ายเอกสารในการ
ประชุม 

 1,000    บาท 

8) ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  2,000    บาท 
                                     

                      รวมทั้งสิ้น (ห้าหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)                                   
 

51,400 บาท 



 


