คำนำ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 4 จั ด ท าขึ้ น ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 พ.ศ. 2562 - 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ที่ ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นการผลิต นักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ (ปวช.) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.) และระดับปริ ญ ญาตรีส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒ นาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
นโยบาย คสช. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศไทย
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ สอศ.
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 น าเสนอและแสดง วิ สั ย ทั ศ น์
พัน ธกิจ เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
และสถาบั นการอาชีวศึกษาภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ 4 รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของสถาบันฯ
ผู้ จั ด ท าหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563
จะเป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นและผลั ก ดั น ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตง้ั ไว้

สานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ธันวาคม 2562
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ส่วนที่ 1 บทนำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นาในการจัดการศึกษาสายอาชีพ
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภาคเอกชน
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็น แกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและ
เทคโนโลยีของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจั ย สร้างนวัต กรรม จัด การองค์ ความรู้เพื่ อการพั ฒ นาอาชีพ และคุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ

อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
และส่งเสริมการศึกษา ตามที่กฎหมายกาหนด และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ทาหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17)
2. มี ภ ารกิจ เกี่ ย วกั บ การจั ด และส่ งเสริม การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ กอบรมวิช าชี พ โดย
คานึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 1)
2.1 จัดทาข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
2.2 ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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2.3 กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
2.5 ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์
และรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ
2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
2.7 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
2.8 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดาเนินการ
ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ยุทธศำสตร์ นโยบำยกำรบริหำรจัดกำร มำตรกำร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ยุทธศำสตร์
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
มิติที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนทำ 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 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
1.7 ลดการออกกลางคัน
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นที่ชายแดนภาคใต้
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
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น)
- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) - วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง
2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา
2.14 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน
 ด้ำนคุณภำพครู
2.15 กา 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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มิติที่ 3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “กำรบริหำรจัดกำรเป็นที่
ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภำพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ
3.2 นาระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ
- สร้างขวัญและกาลังใจ และจิตสานึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
3.4 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.5 จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
- ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน
- สถานศึกษาขนาดเล็ก
3.6 กระจายอานาจการบริหารงบประมาณ
มิติที่ 4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพด้วยควำมร่วมมือใน
และต่ำงประเทศ”
4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ 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 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชน
3. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพื้นฐาน
4. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
6. โครงการพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ
1. โครงการปฏิ รู ป อาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ผู้ เรี ย นด้ า นคุ ณ ภาพมาตรฐานให้ มี
สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
2. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
3. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
4. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
5. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
6. โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์สู่
มาตรฐานสากล (APACC)
7. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
8. โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ
9. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ
10. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
11. โครงการความร่ว มมือผลิ ตกาลั งคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองการผลิตและบริการ
ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
12. โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13. โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
14. โครงการผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
15. โครงการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
16. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
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17. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยประเทศไทย
18. โครงการพั ฒ นามาตรฐานก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษาด้ า นเทคโนโลยี น วั ต กรรม
(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0
19. โครงการพัฒ นาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสู งและอุตสาหกรรมแห่ งอนาคตในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
2. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตลาดแรงงาน (Fix it center)
3. โครงการอาชีวะพัฒนา
4. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed)
5. โครงการเงินอุดหนุนองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
6. โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
7. โครงการเงิ น อุ ด หนุ น กิ จ กรรมองค์ ก ารวิ ช าชี พ พาณิ ช ยกรรม ความคิ ด สร้ า งสรรค์
อานวยการ และอาชีพเฉพาะทาง
8. โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน
9. โครงการเงินอุดหนุนเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียน
โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
10. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา
11. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
1. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
2. โครงการเงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท
3. โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา
4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. โครงการเงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี
8. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกาปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
9. โครงการอาชีวะ (พระดาบส)
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10. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
11. โครงการเงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดาริ
2. โครงการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ
3. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. โครงการเงินอุดหนุนสิ่งอานวยความสะดวกและสื่อบริการของนักเรียนพิการ
5. โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา
6. โครงการปลูกจิตสานึกรักษาทรัพยากรป่าไม้
7. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้าชายฝั่งที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม
8. โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรกรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น
9. โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
1. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
3. โครงการเงินอุดหนุนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน
4. โครงการเงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
5. โครงการเงินอุดหนุนตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
6. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
7. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
8. โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้วิชาชีพบริการประชาชนเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ R-Radio Network
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
10. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียม
11. โครงการเงินอุดหนุนค่าบารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ
12. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
13. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนบริหารจัดการ
14. โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
15. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลชุมชน
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แผนภูมิกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
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นโยบำยกำรขับเคลื่อนจุดเน้นกำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีวศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาล
และกระทรวงศึกษาได้กาหนดทิศทางการดาเนินงานด้านการศึกษา เพื่อการผลิ ตกาลั งคนให้ มี
ปริมาณและคุณ ภาพสอดคล้ องกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งแผนการศึกษา
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560–2574) ที่มีจุดมุ่งหมายด้านการจัดการศึกษาให้ ผู้ เรียนมีทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของกาลังคน
สายอาชีพ เพื่ อการพัฒ นาประเทศ ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา (สอศ.) จึงจั ดการ
ประชุมขับ เคลื่ อนจุ ดเน้ น การเพิ่ มปริมาณผู้ เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563 (สายอาชีว ศึกษา
50 : 50 สายสามัญ ) โดยกาหนดเป้ าหมายสั ดส่ วนผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา 50 : 50 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบั ติในการ
เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563 ของสอศ. ให้เป็นไปตามทิศทางการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาปี 2563 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
ซึ่งถ้าจะให้เข้าใจและนาไปดาเนินการได้ถูกต้องก็คือการพลิกมุมมองในเรื่องหลัก ๆ 4 เรื่อง ได้แก่
พลิกนโยบาย พลิกการดาเนินงาน พลิกความเชื่อ และพลิกเป้าหมาย ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบเพื่อจัดทาแผนและแนวทางการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ของสถานศึกษาสังกัด สอศ.
ทั้งในระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา ปัจจุบันการผลิตผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการจ้างงาน
ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มอาชีพที่เป็น
ความต้องการของตลาดแรงงาน ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve, New S-Curve) ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการ สอศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนา
กาลั งคน จึ งต้องสร้ างภาพลั กษณ์ แ ละความส าคัญ ในการเรียนสายอาชีว ศึกษา เพื่ อกระตุ้น ให้
ผู้ ป กครองและนั ก เรี ย นเกิ ด ความความเข้ าใจและเห็ น เส้ น ทางอาชี พ ในอนาคต จึ งได้ ก าหนด
เป้ าหมายในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563 (สายอาชีวศึกษา 50 : 50 สาย
สามั ญ ) โดยการประชุ ม ในครั้ ง นี้ สอศ. ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาและประถมศึกษาให้การสนับสนุน ส่งเสริม ในการจัดการแนะแนวการศึกษาต่อสาย
อาชีพในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดความเข้าใจการเรียนสาย
วิชาชีพอย่างแท้จริงทั้งนี้ สอศ. ได้กาหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสาย
อาชีพ ปีการศึกษา 2563 ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และภาคใต้
ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึง 23 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงของการตัดสินใจของผู้ปกครอง
และนักเรียนที่กาลังจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. น้อมนำแนวพระรำชดำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทร เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธาน
ของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานแก่
หน่วยงานในสังกัด
2. กำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็น
จุดเน้นด้านการศึกษา ที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ
1) ความมั่นคง
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. นโยบำย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
มุ่งจั ดการศึกษาเพื่อการมีงานทา และสร้างนวัตกรรมตามความ ของพื้ นที่ ชุมชน
ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1) การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน
2) เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
3) เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับในการสร้างอาชีพ
4) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
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4. จุดเน้นสำคัญ และนโยบำยผลิตกำลังคนสอดคล้องศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา(สอศ.) จั ด ประชุ ม สั ม มนาผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบนโยบาย“การอาชี ว ศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาประเทศ” โดยมี
นายณั ฏ ฐพล ทีป สุ ว รรณ รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิก าร เป็ น ประธาน ณ หอประชุ ม
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เปิ ด เผยว่ า การประชุ ม สั ม มนาผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวั นนี้เป็นการประชุมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวะรัฐ และผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษาอาชีวะเอกชนจะได้มารับทราบนโยบายการจัด
อาชีวศึกษาร่วมกัน โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีประเด็นที่จะเน้นย้ากับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับ
ใบอนุญาต ในเรื่องของการพัฒนาอาชี วศึกษาให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ใน 7
ประเด็นหลัก คือ
1. ดาเนิ น การตามแผนยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ภายใต้
วิสั ย ทั ศน์ “ประเทศมีความมั่ น คง มั่ งคั่ง ยั่งยืน เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ วยการพั ฒ นาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา ที่จะดาเนินการ
6 ด้าน คือ
1) ความมั่นคง
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. คุณ ภาพการจัดการเรียนการสอนภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ยกระดั บ การจั ด การศึ ก ษาในระบบทวิภ าคี ให้ ผู้ เรีย นมี ทั ก ษะและความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
คุณภาพการอาชีวศึกษาถือเป็นนโยบายที่สาคัญที่สุด ต้องยอมรับว่าสถานประกอบการเป็นหุ้นส่วน
สาคัญในการพัฒ นาคุณภาพนักศึกษา โดยหน้าที่หลักของสถานศึกษาคือการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนเข้าสู่ สถานประกอบการ โดยเฉพาะทักษะขั้นพื้ นฐานในแต่ละสาขางาน และการ
ขั บ เคลื่ อ นความร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน ในการประสานความร่ ว มมื อ อย่ า งเข้ ม แข็ ง ระหว่ า ง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งเรื่องแผนการฝึก ครูฝึก การฝึกประสบการณ์ นักศึกษาใน
สถานการณ์จริง การนิเทศ และการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาร่วมกัน
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3. เร่งยกระดับ ความสามารถทางภาษา พัฒ นาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม ข้น เพื่ อ เพิ่ มทั กษะส าหรับ ใช้ ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่ างประเทศที่ ม าลงทุ น ในประเทศไทย อาชี ว ะต้ อ งเน้ น การสื่ อ สารตามลั ก ษณะอาชี พ
สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา ไปฝึกงานและแข่งขันทักษะในต่างประเทศ
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามี
บทบาทในชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้าทางดิจิทัล ต้องพัฒนา
ผู้เรียนและผู้สอนให้สามารถใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือสาหรับสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน
5. ความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศเพื่ อ ยกระดั บ อาชี ว ะมาตรฐานสากล อาทิ
เยอรมัน ออสเตรีย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ ให้ศึกษาผลสาเร็จแล้วนามาประยุกต์ใช้กับการจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
6. การผลิตและพัฒนากาลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการ
ในประเด็นผลิตเท่าไร สาขาไหน ต้องช่วยกันแสวงหาข้อมูลในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับจังหวัดซึ่ง
ถือว่าใกล้ชิดแหล่งข้อมูลมากที่สุด และต่อยอดทักษะอาชีพ หรือเสริมทักษะอาชีพ (Multi Skill)
ในสาขาขาดแคลน และเป็นความต้องการในการพัฒ นาประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการที่สามารถไปประกอบอาชีพ ได้จริง โดยประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการส่งเสริมให้เกิดเป็นธุรกิจ Start Up
7. การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการผลิตและพัฒนากาลังคน
รองรับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และทิศทางการของ 10 อุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเป็น
ประเทศไทย 4.0
ด้านนายณรงค์ แผ้ ว พลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา กล่ าวว่าการ
ประชุม ในครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ ผู้ บริห ารสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ และเอกชน สังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา และบุ คลากรจากส่ ว นกลาง ได้ รับ ทราบแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และทาความเข้าใจในการนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้เสนอความคิดเห็นและแนวทาง
ในการบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการจัดประชุ มในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,300 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารจากส่วนกลาง ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ผู้บริห าร สถานศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชน
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เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จาเป็นต้องพัฒนากาลังคนทั้ งในระบบ และระยะสั้น เพื่อรองรับการเป็นประเทศ
ไทย 4.0 โดยในระบบ จะต้อ งมุ่ งเน้ น การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคนให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานทั้งในปริมาณ และคุณภาพ พัฒนากาลังคนที่มีทักษะขั้นสูง ให้สามารถนาความรู้และ
ทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ โดยผลิตกาลังคนในสาขาใหม่ ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบิน โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เป็นต้น ซึ่งในส่วนของการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น ก็จะมุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้กับผู้ว่ างงาน ยกระดับศักยภาพและพัฒ นาทักษะ
กาลังแรงงาน (Re-Skills/Up-Skills)

** การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒ นาแล้วด้วยการพัฒ นา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้ำหมำย
1. ควำมมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอก ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมื องมีความ
มั่นคง เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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1.3 สั งคมมี ความปรองดองและความสามั คคี สามารถผนึ กกาลั งเพื่ อพัฒนา
ประเทศชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ดารงชีวิตมีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ควำมมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศ
ในกลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิ จ มี ค วามสามารถในการแข่ งขั น สู ง สามารถสร้างรายได้ ทั้ ง
ภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญ
ในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
ทุนมนุ ษย์ ทุ น ทางปั ญ ญา ทุ น ทางการเงิน ทุน ที่ เป็ น เครื่องมือ เครื่องจั กร ทุ น ทางสั งคม และทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ควำมยั่งยืน
3.1 การพั ฒ นาที่ส ามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณ ภาพชี วิตของ
ประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพ ยากรธรรมชาติ
เกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิ ตและการบริโภคเป็ น มิต รกับ สิ่ งแวดล้ อ ม และสอดคล้ องกั บ
กฎระเบียบ ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี ค วามเอื้ อ อาทร เสี ย สละเพื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
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กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมมั่นคง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1.1 เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจน
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและ
มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัล และการค้าที่เข้มแข็งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยาย
กิจกรรมการผลิตภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม บริการและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
ยกระดั บ ผลิ ต ภาพแรงงานและพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) และพั ฒ นา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพศักยภำพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
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 านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ได้จัดท าแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทย
ในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น การแปลงยุ ทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
เตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สาคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุก
มิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์
สังคมไทย เป็ น สั งคมคุณ ภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้ กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมี
ความสุข และอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สาหรับ
คนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึ ด “วิสั ยทัศน์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ” มาเป็ นกรอบของวิ สั ยทัศน์
ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับ
ย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึ ด “หลั กการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ ลดความเหลื่ อมล้ าและขับเคลื่ อนการ
เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึ ด “หลั กการนาไปสู่ การปฏิบัติให้ เกิดผลสั มฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่
มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสั งคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
เป้ำหมำยรวม
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ดั งกล่ าว ได้ ก าหนดเป้ า หมายรวมการพั ฒ นาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่
ดี ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มี
ความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่
มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างสรรค์คุณค่า
สินค้าและบริการมีระบบ การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการ
ลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้ง
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

17

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 WWW.IVENE4.AC.TH

กระจายฐานการผลิ ต และการให้ บ ริ ก ารสู่ ภู มิ ภ าคเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า โดยเศรษฐกิ จ ไทยมี
เสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
ประกอบด้วย 10 ยุท ธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ความสาคัญกับการ
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกาย
และใจที่ดี มีทักษะ ทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่
กับการพัฒนาคนไทยใน ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มี
จิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
รอบตั ว ที่ ร วดเร็ ว บนพื้ น ฐานของการมี ส ถาบั น ทางสั ง คมที่ เ ข้ ม แข็ ง ทั้ ง สถาบั น ครอบครั ว
สถาบั น การศึกษา สถาบั น ศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพั ฒ นาทุนมนุษย์ให้ มี
คุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสาคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมลำในสังคม ให้ความสาคัญกับ
การดาเนิ นการยกระดับ คุณ ภาพบริการทางสั งคมให้ ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ
สาธารณสุ ข รวมทั้ งการปิ ดช่องว่างการคุ้มครองทางสั งคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดาเนินงาน
ต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการ
เพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้าง
รายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการ
สร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ ที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพสาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ
40 รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึง
เงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น
และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลด
ความเหลื่อมล้า
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืนเน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพั ฒนาจนสามารถขยายตัวและ
เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุน
ภาครั ฐ และเอกชนมี การขยายตั วอย่ างต่อเนื่ องและมาจากความร่วมมื อกันมากขึ้น ประชาชนและ
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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สู งขึ้ น นอกจากนี้ ยั งเน้ น ให้ เศรษฐกิ จ รายสาขามี ก ารเติ บ โตอย่า งเข้ ม แข็ ง ภาคการเกษตรเน้ น
เกษตรกรรมยั่ ง ยื น และให้ เกษตรกรมี ร ายได้ เพิ่ ม ขึ้ น มี ก ารพั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมนิ เวศ การ
ท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภ าพเพิ่มขึ้น และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ของกาลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และ
การพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความ
พร้อมของภาคบริการ ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเด็น
ท้าทายที่ ต้อ งเร่ งดาเนิ น การในช่ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่ น คงของฐาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจาก
การผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อ
ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุท ธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ ำงควำมมั่นคงแห่ งชำติเพื่ อกำรพั ฒ นำประเทศสู่
ควำมมั่นคั่งและยั่งยืน ให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการ
พัฒ นาทางเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสั งคมอย่างสั นติของผู้ มี
ความเห็ น ต่ างทางความคิ ดและอุ ดมการณ์ บนพื้ นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมี
นัยยะสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
ในทุกด้านให้ประสบผลสาเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มี การกระจายอานาจ และแบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุ
ตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการ
ขยายขีดความสามารถ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงใน
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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อนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนา
พื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิ ทฺธิภาพ การดาเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
พื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒ นาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ ในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทา
ธุรกิจในต่างประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญ
กั บการใช้ อ งค์ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ผลงานวิ จั ย และพั ฒ นา ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้ง
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย
ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้
ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริม
จุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สาคัญ ประกอบกับการขยายตัว
ของประชากรในเขตเมื อ ง จะเป็ น โอกาสในการกระจายความเจริญ และยกระดั บ รายได้ ข อง
ประชาชนโดยการพัฒ นาเมืองให้ เป็นเมือง น่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน
รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒ นา ในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภ าค
นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดย
ได้กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 9 นโยบาย ดังนี้
นโยบำยที่ 1 กำรปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถำบั น พระมหำกษั ต ริ ย์ สถาบั น
พระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่
สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราช
กรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนา
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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หลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหา
การใช้ ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตาม
แนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็ นต่างจากรัฐ สร้าง
ความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรมตามหลัก นิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็น
พหุ สั งคม ขจั ดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้าเติมปั ญหาไม่ว่าจากผู้ มีอิทธิพลใน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การ
คุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม
การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
ข้อ 2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบำลให้ควำมสำคัญต่อกำรเตรียมควำมพร้อมสู่
ประชำคมกำรเมือง และควำมมั่นคงอำเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้าง
ความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อน
บ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ
เพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่
ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบ
เฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กาหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอัน
เป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็ นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการ
ป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้
เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุค คล การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น
ข้อ 2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยนา
ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย
สันติสุขกับผู้มี ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน
เพื่ อ ซ้ าเติ ม ปั ญ หาไม่ ว่าจากผู้ มี อิ ท ธิ พ ลในท้ อ งถิ่ น หรือ เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายบ้ านเมื อง ทั้ งจะเพิ่ มระดั บ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
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ข้ อ 2.4 เสริ ม สร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ นำนำประเทศบนหลั ก การที่ ว่ า
นโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้
ให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ดแก่ป ระชาชนทั้ งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้ มครองดูแลคนไทยและ
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่ อ มล ำของสั ง คม และกำรสร้ ำ งโอกำสเข้ ำ ถึ ง
บริกำรของรัฐ
ข้อ 3.1 ในระยะเฉพำะหน้ำจะเร่งสร้ำงโอกำสอำชีพและกำรมีรำยได้ที่มั่นคง
แก่ ผู้ ที่ เข้ ำ สู่ ตลำดแรงงำน รวมทั้ งสตรี ผู้ ด้ อยโอกาสและแรงงานข้ ามชาติ ที่ ถู กกฎหมาย พร้อมทั้ ง
ยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้ แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒ นาทักษะฝีมือ
แรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการดาเนินการระหว่างหน่วยงานของ
รัฐกับ เอกชน เพื่อให้ ตรงกับความต้องการของพื้นที่ และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้
แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
ข้อ 3.4 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมี
งานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบ
การดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และ
ครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
ข้อ 3.5 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมที่มีควำมหลำกหลำย เนื่องจำกกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซี ยน โดยสร้ างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพั ฒนาระบบความ
คุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
ข้อ 3.6 จัดระเบียบสังคม สร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิ
บำลให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ 4.1 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ ความสาคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตน
ได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็ นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อม
ล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็น ที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
ข้อ 4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และ
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บูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อย
โอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
ข้อ 4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชำชนทั่วไปมีโอกำสร่วมจั ดกำรศึกษำที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การ
เรียนรู้ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้
อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
ข้อ 4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้
และทักษะใหม่ที่ส ามารถประกอบอาชีพได้ห ลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
ข้อ 4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิช าที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสม
มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล
การเรี ยนโดยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ต้ น รวมทั้ งปรั บ ระบบการประเมิ น สมรรถนะที่ ส ะท้ อ น
ประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
ข้ อ 6.6 ชั ก จู ง ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ ำ งชำติ เ ข้ ำ มำเที่ ย วในประเทศไทย โดย
พิจารณามาตรการ ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวใน
โอกาสแรกที่ จ ะท าได้ และสร้ างสิ่ งจูงใจและสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ เกื้ อกู ล ต่ อบรรยากาศการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็น
กลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้าพุ
ร้อ นธรรมชาติ ทั้ งจะให้ เชื่ อมโยงกั บ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ พั ฒ นาจากวิถีชี วิตชุ มชน รวมทั้ งพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และ
เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิ น การควบคุมสิ นค้าและบริการให้ มีคุณ ภาพ
ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว
ข้อ 6.16 ด้ำนอุตสำหกรรม ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับ
ศักยภำพพืนฐำนของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒ นาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้า
จนถึงปลายน้า โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตร
กับ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม การพัฒ นานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้
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ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และ
แก้ ไขปั ญ หาที่ ส าคั ญ ของประเทศ เป็ น ต้ น ส่ งเสริ ม อุ ต สาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยี ขั้ น สู ง ส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้น
สูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ
ข้อ 6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัล
ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขัน
ในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการ
ให้ บริการของภาคธุรกิจการเงิน และธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง
ตลอดจนการใช้ดิ จิ ทั ล รองรั บ การผลิ ต สิ น ค้ าอุต สาหกรรมและการพั ฒ นา เศรษฐกิ จสร้างสรรค์
ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสาคัญของ
ประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
ข้อ 7.3 พัฒนำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และมาตรฐานวิชาชีพ ใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้
เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
การส่งเสริมการพัฒนาระบบ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม
ข้อ 8.2 เร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนใน
สาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของ
ภาครัฐสามารถไปทางานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทาง
ได้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำร
อนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
ข้อ 9.5 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทังทำงอำกำศ ขยะ และนำเสีย ที่เกิดจากการผลิต
และบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสาคัญในการเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้ มาก
ที่สุดเร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักใน
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พื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการ การบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะ
อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สาหรับ
ขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ จะพัฒนาระบบกากับติดตามตรวจสอบและเฝ้า
ระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอัน ตรายที่เกิดจากการรั่วไหล
และการเกิดอุบัติเหตุให้ความสาคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและ ใช้มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำร
ป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
ข้อ 10.1 ปรับปรุงระบบรำชกำรในด้ำนองค์กรหรือหน่วยงำนภำครัฐทังใน
ระดับ ประเทศ ภูมิภำค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่ มีอานาจหน้าที่
ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
โดยน าเทคโนโลยี มาใช้ แก้ไขกฎระเบี ยบให้ โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็ น ธรรม ยึ ด หลั กการบริ ห ารกิจ การบ้ านเมือ งที่ ดี การบริห ารจั ดการภาครัฐ แบบใหม่ ก าร
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บ ริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่ น วางใจในระบบราชการลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่ ม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อ
ให้สามารถดาเนินการได้
ข้อ 10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จั ดการภาครั ฐที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต
อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐ
และประชาชน
ข้ อ 10.6 ปรั บปรุ งและจั ดให้ มี กฎหมำยเพื่ อให้ ครอบคลุ มกำรป้ องกั นและ
ปรำบปรำม กำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ โดยถือ
ว่าเรื่องนี้ เป็ นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะ
เร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้
ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมิน
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ต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์
ขัดแย้ งหรือทับ ซ้อน ซึ่งได้มีคาวินิ จฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้ วมาเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ

นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558 - 2564)
นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติกาหนดขึ้นเพื่อ ใช้เป็นกรอบในการดาเนินการด้าน
ความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็น
แก่นหลักของชาติและ ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยกาหนดกรอบความคิดหลักจาก
การกาหนดนโยบายได้คานึงถึงค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญ วิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุก
ในประชาคมอาเซียนและดาเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”
นโยบำยควำมมั่ น คงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภำรกิ จ ของส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
ศึก ษำธิ กำร มี นโยบายส าคัญเพื่ อเสริมสร้างความมั่ นคงที่ เป็ นแก่ นหลั กของชาติ (ศธ. เป็ นหน่ วยหลั ก)
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย ดังนี้
นโยบำยที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลั กของชาติ 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
ข้อมูลพื้นฐานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าประสงค์
1.1 ปรัชญา
“ปฺรชฺญาศพภูยสศพภูาิปัญญาพพเขตต”พพพพ“ปัญญาพ.ัฒนาพภูาิปัญญาท้อบถิ่น”
1.2 วิสัยทัศน์

พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ

“เป็นผู้นาการผลิตและ.ัฒนากาลับคน”
1.3 อัตลักษณ์
“ฝงาือดีพาีทักษะพเสียสละเ.ื่อสับคา”
1.4 เอกลักษณ์

พพพพพ

“สร้าบสรรค์ฅนอาชี.พพอย่าบาีคุ ภา.”
1.5 พันธกิจ
พพพพพ พพพพ1ศพส่บเสริาการผลิตและ.ัฒนากาลับคนให้าีคุ ภา.ตาาาาตรฐานวิชาชี.
พพพพพ พพพพ2ศพส่บเสริาการทาผลบานวิจัยพและการผลิตผลบานทาบวิชาการพเ.ื่อ.ัฒนาการเรี ยนการ
สอนพ.ัฒนาชุาชนและประเท.
พพพพพ
3ศพสร้าบ.ักยภา.ในการให้บริการวิชาการเ.ื่อตอบสนอบควาาต้อบการขอบชุาชนและสับคา
พพพพพ
4ศพส่บเสริาสถาน.ึกษาในสถาบันฯพให้เป็นแหล่บเรียนรู้พทะนุบารุบ.าสนาพและ.ิลปะพวัฒนธรรา
1.6 เป้าประสงค์
สถาบันการอาชีว.ึกษาพ(Institute of Vocational Education)พเป็นสถาบันพอุดา.ึกษา
ด้านวิชาชี.และเทคโนโลยีพาีวัตถุประสบค์ให้การ.ึกษาพส่บเสริาวิชาการและวิชาชี.ชั้นสูบที่ชานาญ
การปฏิบัติการสอนพการวิจัยพการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีพทานุบารุบ.าสนาพ.ิลปะและ
วัฒนธรราพและอนุรักษ์สิ่บแวดล้อาพรวาทั้บให้บริการวิชาการและวิชาชี.แก่สับคา
“เมื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาแล้ว สามารถจัดการอาชีวศึกษาได้จนถึงระดับ
ปริญญาตรี ที่เรียกว่าระบบ 3-2-2 คือ ปวช.- ปวส. –ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ5 63
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
พพพเ.ื่ อ การ.ั ฒ นาสถาบั น สู่ ค วาาเป็ น เลิ . พพสอดคล้ อ บกั บ แนวนโยบายขอบส านั ก บาน
ค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพและแผน.ัฒ นาเ.รษฐกิจแห่ บชาติพพทาบสถาบัน จึบได้จัดทาแผน
ยุทธ.าสตร์เ.ื่อการ.ัฒนาเชิบรุก
การวิเคราะห์ SWOT สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สถาบันาีการระดาควาาคิดพเ.ื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อาภายในและปัจจัยแวดล้อา
ภายนอกสถาบันพซึ่บประกอบไปด้วยด้านการเาือบพด้านเ.รษฐกิจพด้านสับคาและด้านเทคโนโลยีพโดย
ร่วากันกาหนดจุดแข็บ(Strengths) จุดอ่อน( Weaknesses) โอกาสพ(Opportunities) และอุปสรรค/
ภัยคุกคาาพ(Threats) พดับนี้
จุดแข็ง (S: Strengths)
จุดอ่อน (W: Weaknesses)
1. าีสาขาวิชาชี.หลากหลายพครอบคลุ า 1. บาบสาขาวิ ช าชี . ที่ ต ลาดแรบบานใน กลุ่ า
ตาาควาาต้ อ บการขอบประชาชนใน
จั บ หวั ด ใกล้ เ คี ย บหรื อ ภาคอุ ต สาหกรรา
กลุ่าจับหวัด
ต้อบการพาีผู้เรียนน้อย
2. าี ก ารก าห นดบ ทบาท พห น้ า ที่ แ ละ 2. การบริ ห ารบุ ค คลยั บ ไา่ เป็ น ไปตาาควาา
ภารกิจตาาโครบสร้าบที่ชัดเจน
ต้อบการขอบสถาน.ึกษาในกลุ่าจับหวัด
3. บุคลากราีเ.ียบ.อครอบคลุาทุกสาขา 3. ควาาคุ้าค่าในการใช้สื่อการเรียนการสอนยับ
วิชาชี.ในการให้บริการทาบการ.ึกษา
ไา่เหาาะสากับสาขาวิชาชี.
4. ให้ ก ารสนั บ สนุ น พสื่ อ พสิ่ บอ านวยควาา 4. การให้ บ ริ ก ารสื่ อ พสิ่ บ อ านวยควาาสะดวกพ
สะดวกบริการและควาาช่วยเหลืออื่นใด
บ ริ ก ารแล ะควาา ช่ ว ยเห ลื อ อื่ น ใด ท าบ
ทาบการ.ึกษา
การ.ึกษายับไา่ทั่วถึบ
5. าี ก ารระดาบบประาา จากทุ ก ภาค 5. าี ค วาาแตกต่ า บด้ า นบบประาา ระหว่ า บ
ส่วนสนับสนุนการจัดการ.ึกษา
สาขาวิชาชี.ขอบสถาน.ึกษาในกลุ่าจับหวัด
6. าี ก ารแบ่ บ อ านาจการบริ ห ารจั ด การ 6. ขาดการประสานบานในการบริห ารจัด การ
อย่าบชัดเจนาีกฎหาายรอบรับ
ระหว่าบสาขาวิชา
โอกาส (O: Opportunities)
อุปสรรค (T: Threats)
1. เป็ น สั บค า แ ห่ บก ารเรี ย น รู้ พ ส าข าวิ ช าชี . 1. กระแสวัฒ นธรราตะวันตกขัดแย้บกับค่านิยา
หลากหลายพเช่น พช่าบยนต์พช่าบกลโรบบานพช่าบ
ท า บ สั บ ค า แ ห่ บ ก า ร เรี ย น รู้ อ า ชี . ช่ า บ
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พ ช่าบก่อสร้าบพช่าบโยธาพฯลฯ
อุตสาหกรราและการบริการ
พพพพเป็น.ูนย์รวาด้านเทคโนโลยีพพพพพพ
ครอบครัวอ่อนแอพห่าบเหินสถาบัน
2. (Hard ware Soft ware People ware)
2. .าสนา พไา่เห็นควาาสาคัญในการ.ึกษา
าี ก ฎหาายพและนโยบายที่ ส นั บ สนุ น ด้ า น
ผู้เรียนเข้าถึบเทคโนโลยีได้บ่ายพขาดาาตรการ
การ.ึกษาวิชาชี.โดยเฉ.าะให้สูบขึ้น
บับคับใช้ทาบกฎหาาย
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ5 63

สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH

29

โอกาส (O: Opportunities)(ต่อ)
อุปสรรค (T: Threats) (ต่อ)
3. าี.ักยภา.การจัดการ.ึกษาเชิบ.า ิชย์ลุ่าน้า 3. การนานโยบายทาบการ.ึกษาาาใช้ไา่สาาารถ
โขบพ(ภาวะการแข่บขัน)พ
ดาเนินการให้ตรบและรวดเร็วตาาเจตนารา ์
4. าีสถานประกอบการหลากหลายสาหรับการฝึก
ขอบกฎหาายการ.ึกษา
อาชี.
4. ขาดควาาร่ว าาื อจากผู้ เรียนพในการ.ั ฒ นา
5. าีสถาน.ึกษาระดับ อุดา.ึกษาทั้บภาครัฐ และ
ทักษะภาษาอับกฤษพหรือภาษาต่าบประเท.
เอกชน
อื่นให้ได้าาตรฐาน
5. ก า ร .ั ฒ น า ทั ก ษ ะ ภ า ษ าอั บก ฤ ษ ห รื อ
ภาษาต่าบประเท.าีน้อยพไา่ได้าาตรฐาน
6. การ.ัฒ นาทั.นคติและจิตบริการขอบอาชี.
ช่าบฝงาือยับาีน้อย
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ
สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู คณาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในทุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนให้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ วิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานประกอบการ และสถานศึกษาทั้งภายใน
และต่างประเทศ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปวช.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
มาภิบาล
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1. จังหวัดอุบลราชธานี
วิสัยทั.น์พพ
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ“ชุาชนเข้าแข็บพเาือบน่าอยู่พเป็นประตูการค้าและการท่อบเที่ยวพพพพพพพพ
การเกษตราี.ักยภา.”
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ5 63
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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.น์พพ
“เาือบน่าอยู่พประตูการค้าพการท่อบเที่ยวพอารยธรราขอาโบรา พพเป็นเลิ.
ด้านกีฬาพนาสินค้าเกษตราาตรฐานพและปลอดภัยสู่ครัวโลก”
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.าสตร์ที่พ4พอนุรักษ์พฟื้นฟูพ.ัฒนาพทรั.ยากรธรราชาติและสิ่บแวดล้อา
4.จังหวัดอานาจเจริญ
วิสัยทั.น์
“ข้าวหอาาะลิคุ ภา.ดีสู่ตลาดโลกพประชาชนาีคุ ภา.ชีวิตที่
ดีเส้นทาบการค้าสู่สากล”
ยุทธศาสตร์จังหวัดอานาจเจริญ
ยุทธ.าสตร์ที่พ1พ.ัฒนาการผลิตข้าวหอาาะลิและสินค้าเกษตรปลอดภัย
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พพพยุทธ.าสตร์ที่พ5พส่บเสริาการาีส่วนร่วาระหว่าบภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการชุาชนด้านเ.รษฐกิจพการ.ึกษาพ.าสนาพวัฒนธรราพ
ตาาหลักขอบปรัชญาเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ
ยุทธ.าสตร์ที่พ3พส่บเสริาให้ประชาชนาี.ฤติกรราที่เอื้อต่อการาีสุขภา.ดีและ
.ึ่บตนเอบด้านสุขภา.พตาาปรัชญาเ.รษฐกิจ.อเ.ียบ
พพพยุทธ.าสตร์ที่พ4พส่บเสริาการาีส่วนร่วาขอบภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์พฟื้นฟูพและ
บริหารพพจัดการพทรั.ยากรธรราชาติพสิ่บแวดล้อาพและ.ลับบาน
ยุทธ.าสตร์ที่พ พ.ัฒนาเ.ื่อเสริาสร้าบควาาาั่นคบ.ื้นที่จับหวัดอานาจเจริญ
ยุทธ.าสตร์ที่พ6พยกระดับการค้าชายแดนพและส่บเสริาการค้าพอุตสาหกรราพ
พพพพพพพพพการลบทุนพการท่อบเที่ยวสู่สากล

ประวัติ ความเป็นมา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประวัติ ความเป็นมา
.ระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว .ึ ก ษาพ.ศ.ศพ5 1พประกา.ในราชกิ จ จานุ เ บกษาพพพพพพพพพพพพพพ
เาื่อวันที่พ พพาีนาคาพพ.ศ.ศพ5 1พพค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพ(กอ.ศ)พได้ประกา.ค ะกรราการ
การอาชีว.ึกษาเรื่อบพกาหนดหลักเก ฑ์การรวาและการแยกสถาน.ึกษาเ.ื่อจัดตั้บเป็นสถาบันการ
อาชีว.ึกษาพ.ศ.ศพ5 4ลบวันที่พ9พพาีนาคาพ5 4พตาาาาตราพ13พพขอบพ.รบศพการอาชีว.ึกษาพพ5 1พ
ที่กาหนดให้พ“สถาน.ึกษาอาชีว.ึกษาสาาารถรวากันเป็นสถาบันได้พการรวาสถาน.ึกษาอาชีว.ึกษา
เ.ื่อจัดตั้บเป็นสถาบันการอาชีว.ึกษาให้กระทาได้โดยคาแนะนาขอบค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพ
และคานึ บถึบการประสานควาาร่วาาือให้ เกิดประโยชน์สู บสุ ดในการใช้ทรั.ยากรร่วากันพทั้บนี้ให้
เป็นไปตาาที่กาหนดในกฎกระทรวบศศศ” และสานักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพ(สอ.ศ)พจัดทา
กฎกระทรวบจัดตั้บสถาบันการอาชีว.ึกษาพ.ศ.ศพพ5 พผ่านค ะรัฐานตรี เาื่อวันที่พ1 พากราคาพ
5 พและประกา.กฎกระทรวบฯพในราชกิจจานุเบกษาพในวันที่พพ57พาิถุนายนพพ5 โดยาีสถาบัน
การอาชีว.ึกษาทั้บสิ้นพพจานวนพ53พสถาบันพประกอบด้วย
พพพพพพพพพพพพพพ1ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคกลาบพ1- พ
จานวนพ พสถาบัน
พพพพพพพพพพพพพพ5ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคใต้พ1-3
จานวนพ3พสถาบัน
พพพพพพพพพพพพพพ3ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออก
จานวนพ1พสถาบัน
พพพพพพพพพพพพพพ4ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ1- พจานวนพ พสถาบัน
พพพพพพพพพพพพพพ ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคเหนือพ1-4
จานวนพ4พสถาบัน
พพพพพพพพพพพพพพ6ศพสถาบันการอาชีว.ึกษากรุบเท.าหานคร
จานวนพ1พสถาบัน
7ศพสถาบันการอาชีว.ึกษาการเกษตร
จานวนพ4พสถาบัน
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สถาบั น การอาชี ว .ึ กษาภาคตะวัน ออกเฉีย บเหนื อพพ4พพเป็ น สถาบั น อุ ด า.ึ ก ษาสั บกั ด
สานักบานค ะกรราการการอาชีว.ึกษาพกระทรวบ.ึกษาธิการพจัดตั้บขึ้นโดย.ระราชบัญญัติการ
อาชี ว .ึก ษาพ.ศ.ศพ5 1พพได้เปิ ด การเรีย นการสอนในระดับ ปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยีห รือ สาย
ปฏิบัติการพหลักสูตรเทคโนโลยีบั ฑิตพ(ทลศบศ)พBachelor of Technology เป็นหลักสูตรปริญญา
ตรีต่อเนื่อบพโดยาีสถาน.ึกษาในสับกัดพพ7พพสถาน.ึกษาพพใน.ื้นที่พ4พจับหวัดพคือ
1ศพจับหวัดอุบลราชธานีพพ
พพ-พพวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
- วิทยาลัยอาชีว.ึกษาอุบลราชธานี
พพ
พพ-พพ
-พพวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดา
5ศพจับหวัด.รีสะเกษ
-พวิทยาลัยเทคนิค.รีสะเกษ
- วิทยาลัยการอาชี..รีสะเกษ
3ศพจับหวัดอานาจเจริญ
พ
พพพพพพ
-พพวิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
4ศพจับหวัดยโสธร
-พวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ข้อมูลทาเลที่ตั้ง
ที่ตั้บสานักบานสถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4พพตั้บอยู่บ้านเลขที่พ635พ
หาู่พ4พบ้านทุ่บนาคาพพถนนวารินพ–พ.ิบูลพพตาบลบุ่บไหาพอาเภอวารินชาราบพพจับหวัดอุบลราชธานีพพ
34190

4
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ข้อมูลด้านอัตรากาลัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1. ผูบ้ ริหาร ........4.............. คน 2. ครู ...1..... คน

3. พนักงานราชการ ..........6............. คน

4. ลูกจ้างชั่วคราว ......6....... คน 5. จ้างเหมาบริการ ....3........คน
ที่

ชื่อ-สกุล

เลขทีต่ าแหน่ง

สายงาน

1

นายลิขิต พลเหลา

ฉ4001

ผู้บริหาร

ผู้อานวยการสถาบัน

2

นายจิรวัฒน์ ชวลิต

ฉ4002

ผู้บริหาร

รองผู้อานวยการสถาบัน

3

นายประดิษฐ์ พาชื่น

ฉ4003

ผู้บริหาร

รองผู้อานวยการสถาบัน

4

นายวินัย จันทรเกษม

ฉ4004

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน

5

นางสุภาภรณ์ บุปผาพรหม

6

นางสาวนพรัตน์ ศรีชื่น

3054

พนักงานราชการ

ด้านการเงินและบัญชี

7

นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์

3055

พนักงานราชการ

ด้านการเงินและบัญชี

8

นายกัมพล หนูกอง

3056

พนักงานราชการ

ด้านบริหารงานทัว่ ไป

9

นางสาวธนิดา อมรศักดิ์

3057

พนักงานราชการ

ด้านบริหารงานบุคคล

10

นางสาวอ้อย กาลพัฒน์

3058

พนักงานราชการ

ด้านพัสดุ

11

นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ

3059

พนักงานราชการ

ด้านกฎหมาย

12

นายอลงกรณ์ ประทุมแพง

001/2563

ลูกจ้างชั่วคราว

นักการภารโรง

13

นางบุญยู้ วงค์คาเหลา

002/2563

ลูกจ้างชั่วคราว

แม่บ้าน

14

นางสาวนันทนา ซื่อจริง

003/2563

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

15

นายพฤษภา สร้อยเสน

004/2563

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าทีง่ านอาคารสถานที่

16

นางสาวยุวดี สิงสุข

005/2563

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าทีง่ านประชาสัมพันธ์

17

นางสาวสุภัสสร มนตรีโพธิ์

006/2563

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าทีง่ านอาชีวศึกษาบัณฑิต

18

นายจารัส หงษ์ทอง

001/2563

จ้างเหมาบริการ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

19

นายวินัย นุเล

002/2563

จ้างเหมาบริการ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

20

นายธีรภัทร สุขไชย

003/2563

จ้างเหมาบริการ

พนักงานขับรถยนต์

ครู

ตาแหน่งงาน

หมายเหตุ

ครูพเิ ศษสอน

* ข้อมูลจากงานบุคลากรสถาบัน ณ วันที่ 26 พ.ย.2562
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ข้อมูลด้านอัตรากาลัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ครูผทู้ รงคุณค่า

บุคลากรทางการศึกษา

ครูผชู้ ่วย

ครู

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญพิเศษ

1

2

3

4

รวมจานวนบุคลากร (คน)

อันดับ คศ.

-

9

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

8

125 49

2

-

2

16

37

54

2

-

18

37

54

2

321

84

8

24

42

-

-

3

84

51

33

-

-

12

31

36

-

163

5

16

19

32

43

-

-

-

4

10

2

-

-

4

10

2

-

115

87

5

19

32

45

42

-

-

-

4

10

5

-

-

-

10

5

-

146

2

97

5

107 29

33

37

-

-

5

14

45

43

-

-

14

45

43

-

211

-

-

150

5

105 31

56 100

-

-

5

20

46

33

2

-

20

46

33

2

296

4

-

-

54

5

33

29

25

-

4

1

6

20

6

-

-

6

20

6

-

108

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

ปริญญาตรี

ปริญาโท

ปริญญาเอก

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้าง ประจา

ครูอาสาสมัครชาวจีน

ก.พ.

ลูกจ้างชั่วคราว

ผูบ้ ริหาร

ข้าราชการ

พนง. ราชการ

ครู

-

-

-

4

6

-

-

-

9

4

-

6

2

212 62

1

113

8

3

-

-

197

5

108

51

-

33

50

2

88

8

4

-

-

26

4

2

5

4

73

17

2

16

19

-

-

-

75

9

6

15

5

85

26

-

24

32

3

-

-

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

-

-

13

7

126 69

3

112 29

7

2

4

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

15

20

38

10 153 59

2

110 31

6

5

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

4

4

12

0

1

42

ยอดรวมทัง้ สิ้น

66

ปวช.

ปวส.

ปทส.

วิทยาลัย

ต่ากว่า ปวช.

ลาดับ

วิทยฐานะ

1

สถาบันฯ ฉ.4

-

-

-

-

2

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

26

0

21

2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

-

2

3

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

12

3

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ

4

60

27

8

8

หมายเหตุ

ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่

ประเภท

ครูอัตราจ้าง

วุฒกิ ารศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
งานบริหารงานบุคคล

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงงบประาา ..ศ.2563
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ข้อมูลจำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร
ที่สำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2561
สถาบัน

วิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

สถาบันการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4

หลักสูตรปี

สาขาวิชา

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

พ.ศ.

สรุปจานวน นศ.

วันทีไ่ ด้รับ

อนุมัตจิ าก สกอ. รหัส 58 รหัส 59 รหัส 60 รวม
8

9

21 ม.ค. 58

15

15

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

6

8

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

2557

29 ก.พ. 59

8

8

เทคโนโลยีไฟฟ้า

2559

2 เม.ย. 61

เทคโนโลยียานยนต์

2556

21 ม.ค. 58

การบัญชี

2556

21 ม.ค. 58

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

2556

21 ม.ค. 58

เทคโนโลยีไฟฟ้า

2556

เทคโนโลยียานยนต์

1

2

0
10

รวม

2

17

27

1

21

22

12

123

137

ข้อมูลจำนวนผู้เรียนระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562
สถาบั นการอาชีวศึกษา

วิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

เทคโนโลยีโยธา
เทคโนโลยีไฟฟ้า
เทคโนโลยียานยนต์

2562
2556
2557

13
24
19

0
20
4

13
44
23

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
เทคโนโลยีไฟฟ้า

2557
2562
2558

8
20
16

8
0
7

16
20
23

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เทคโนโลยีการผลิต

2557
2556
2562

38
6
12

22
0
0

60
6
12

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีไฟฟ้า

2556
2557
2559

0
0
7

0
9
3

0
9
10

เทคโนโลยียานยนต์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
การบัญชี

2556
2562
2556

10
0
16

18
0
18

28
0
34

2562

11

0

11

17

200

109

309

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สาขาวิชา

ปี ที่ ปีการศึกษา 2562 (ยืนยัน )
อนุมัติ ทล.บ. 1 ทล.บ. 2 รวม หมายเหตุ
(9) (10)
หลักสูตร (8)
2556
0
0
0

คอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
* หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบ ศธ.02

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ5 63
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ข้อมูลแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภำคเรียน 1 ปีกำรศึกษำ 2563
สถำนศึกษำที่เปิดรับ

สำขำวิชำ

1. สถาบั น การอาชี ว .ึ ก ษาภาค 1ศ1พการตลาด
ตะวันออกเฉียบเหนือพ4
2. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5ศ1พเทคโนโลยียานยนต์
5ศ5พเทคโนโลยีไฟฟ้า
5ศ3พเทคโนโลยีคอา.ิวเตอร์
3 ศพ พ วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว .ึ ก ษ า 3ศ1พการบัญชี
อุบลราชธานี
3ศ5พคอา.ิวเตอร์กราฟิก
4ศพพวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดา
4ศ1พเทคโนโลยีโยธา
ศพพวิทยาลัยเทคนิค.รีสะเกษ
ศ1พเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ศ5พเทคโนโลยีไฟฟ้า
ศ3พคอา.ิวเตอร์ธุรกิจ
ศ4พการบัญชี
ศ พเทคโนโลยียานยนต์
ศพพวิทยาลัยการอาชี..รีสะเกษ
ศ1พเทคโนโลยีการผลิต
6ศพพวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
6ศ1พเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
6ศ5พเทคโนโลยีไฟฟ้า
6ศ3พเทคโนโลยียานยนต์
6ศ4พการบัญชี
6ศ พเทคโนโลยีการผลิต
7ศพวิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
7ศ1พเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
รวม

จำนวน
นักศึกษำ (คน) หมำยเหตุ
ระบบทวิภำคี
50
20
50
50
25
5
50
20
20
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
410

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ5 63
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ข้อมูลจำนวนผู้เรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562
ของวิทยำลัยในสังกัดสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ข้อมูลผู้เรียน ระดับ ปวช./ปวส./ป.ตรี
ที่

จังหวัด

ปวช.

สถานศึกษา
ปี1

1
2
3
4

ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

5 อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
6 ยโสธร
วิทยาลัยเทคนิคโยโสธร
7 อานาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
รวมทั้งสิ้น

998
477
588
1,022

ปี2

ปี3

872 1,176
357 445
516 628
770 1,546

741 612 563
1,062
778 943
590 525 630
5,478 4,430 5,931

ปวส.
รวม

ปี1

ปี2

3,046 1,281 1,452
1,279
319 405
1,732
481 613
3,338 1,428 2,265

ป.ตรี
รวม

ปี1

2,733
724
1,094
3,693

60
12
13
17

1,916
855 818 1,673
2,783 1,805 964 2,769
1,745
548 681 1,229
15,839 6,717 7,198 13,915

27
71
200

ปี2
29

รวมทัง้ สิน้
รวม

21

89
12
13
38

5,868
2,015
2,839
7,069

18
32
9
109

45
103
9
309

3,634
5,655
2,983
30,063

-

*หมายเหตุ ข้อมูลจากงานทะเบียนสถาบันฯ การรายงานงวดที่ 1 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงงบประาา ..ศ.2563
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แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้อานวยการสถาบันฯฉ.4
สานักงานผู้อานวยการ
สถาบัน

สานัก.ัฒนายุทธศาสตร์
และควาาร่วาาืออาชีวศีกษา

สานัก.ัฒนากิจการนักศึกษา
และกิจการ.ิเศษ

ศูนย์วิจัยและ.ัฒนาการ
อาชีวศึกษา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์

ฝ่ายโครงการ
.ระราชดาริ

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรา

ฝ่ายบริหารทรั.ยากร
บุคคล

ฝ่ายควาาร่วาาือ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหาร
งบประาา

ฝ่ายส่งเสริาและ.ัฒนา
องค์การนักศึกษา

อาชีวศึกษาบั ฑิต

ฝ่ายหลักสูตร
และการสอน
ฝ่ายประกันคุ ภา.
การศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและ
ประเาินผล

ฝ่ายงานการคลังและ
.ัสดุ
งานการเงิน

งานบัญชี

งาน.ัสดุ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงงบประาา ..ศ.2563
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ทำเนียบบุคลำกรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้อำนวยกำรสถำบัน

นำยลิขิต

รองผู้อำนวยกำรสถำบัน

ลเหลำ

รองผู้อำนวยกำรสถำบัน

ผู้ชวยผู้อำนวยกำรสถำบัน
นำยจิ
นายจิรระวัะวัฒนน์ ชวลิต

นำยประดิษ

ำชื่น

นำยวินัย จันทรเกษม

นำงสำวน รัต น ศรีชื่น
.นักงานราชการ

นำงสำวนันทนำ ื่อ จริง
เจ้าหน้าที่ธุร การ

นำย ษภำ สร้อยเสน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นำงสำวกนกวรร ศรีจัน ทร
.นักงานราชการ

นำงสำวสุภ ัสสร มนตรีโ ิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นำยกัม ล หนูกอง

นำงสำว นิด ำ อมรศักดิ

นำงสำวอ้อย กำล ั น

นำย ั น งษ รรมวัต ิ

.นักงานราชการ

.นักงานราชการ

.นักงานราชการ

.นักงานราชการ

นำงสำวยุวดี สิงสุข
เจ้าหน้าที่ธุการ

นำงบุ ยู้ วงค ค ำเหลำ
นักการ ภารโรง

นำยอลงกร ประทุมแ ง
นักการ ภารโรง

นำยวินัย นุเล
.นักงานรักษาควาาปลอดภัย

นำยจำรัส หงษ ทอง
.นักงานรักษาควาาปลอดภัย

นำยภัรภัทร สุข ชย
.นักงาน ับ รถ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงงบประาา ..ศ.2563
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ส่วนที่ 3

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

หน่วย : บาท
ผลการใช้จา่ ยเงินปี (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณ

แผนงาน/งบรายจ่าย
โครงการปฏิรูปอาชี วศึ ก ษาเพือ่ เพิม่

ผลผลิต ปวช.

ผลผลิต ปวส.

ผลผลิต ป.ตรี

ผลสั มฤทธิ์ผู้ เรียนด้ วยคุ ณ ภาพและมาตรฐาน

โครงการผลงานวิจยั

ให้มีส มรรถนะและความพร้อ มเพือ่ เข้ าสู่

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตลาดแรงงาน

รวมงบประมาณทัง้ สิน้

-

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (รายการ

-

150,000.00
-

8,437,633.39

ยกระดั บคุ ณ ภาพศู นย์ซ่ อมสร้าง

คุ ณ ภาพชีวติ ค รู คณาจารย์และ

เพื่ อชุมชน(Fix it center)

บุค ลากรทางการศึ ก ษา

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

รายได้สถาบัน

งบลงทุน

ให้ พร้ อมก้ าวสู่ Thailand 4.0

10,408,770.00

21,698,051.49

10,408,770.00

11,904,070.00

1,441,700.00

611,695.00

2,053,395.00

53,600.00

1,701,370.00

1,754,970.00

1,086,965.00

1,086,965.00

7,008,740.00

7,008,740.00

-

55,090.00

โครงการพั ฒ น ามาตรฐาน ก าลัง คน

-

-

57,000.00

โครงการผลิต พั ฒ นาเสริมสร้าง

-

1,495,300.00

752,348.00

รวมทัง้ สิน้
โครงการพั ฒ นารูปแบบและ

-

544,857.00
-

1,292,353.10
-

งบประจา)

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน

-

- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
2. แผนงานพื้นฐานด้ารการพัฒนาและ

-

150,000.00

6,942,333.39

-

-

-

-

-

-

-

7,092,333.39

เสริมสร้างศักยภาพคน
-

- 1.งบบุคลากร
-2.งบดาเนินงาน

6,942,333.39

-

- 3.งบลงทุน

-

- 4.งบเงินอุดหนุน
- 5.งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่าย

6,942,333.39

150,000.00

150,000.00

โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
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3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา ต่อ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

หน่วย : บาท
ผลการใช้จา่ ยเงินปี (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณ

แผนงาน/งบรายจ่าย
โครงการปฏิรูปอาชี วศึ กษาเพือ่ เพิม่

ผลผลิต ปวช.

ผลผลิต ปวส.

ผลผลิต ป.ตรี

ผลสั มฤทธิ์ผู้ เรียนด้ วยคุ ณ ภาพและมาตรฐาน

โครงการผลงานวิจยั

ให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพือ่ เข้ าสู่

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตลาดแรงงาน

3. แผนงานบูรณาพัฒนาอุตสาหกรรม

-

-

-

-

-

รวมทัง้ สิน้
โครงการพั ฒ นารูปแบบและ

โครงการผลิต พั ฒ นาเสริมสร้าง

ยกระดั บคุ ณ ภาพศู นย์ซ่อมสร้าง

คุ ณ ภาพชีวติ ค รู คณาจารย์และ

เพื่ อชุมชน(Fix it center)

บุค ลากรทางการศึ ก ษา

-

-

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

รายได้สถาบัน

งบลงทุน

ให้ พร้ อมก้ าวสู่ Thailand 4.0

1,292,353.10

-

-

1,292,353.10

ศักยภาพ

-1. งบบุคลากร

-

-2.งบดาเนินงาน

-

-3. งบลงทุน

-

-4. งบเงินอุดหนุน

1,292,353.10

5. งบรายจ่ายอื่น
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ

-

-

-

-

-

-

-

1,292,353.10

-

-

-

-

เสริมสร้างศักยภาพคน

-1. งบบุคลากร

-

-2.งบดาเนินงาน

-

-3. งบลงทุน

-

-4. งบเงินอุดหนุน

-

5. งบรายจ่ายอื่น

-

5.แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม

-

-

-

-

57,000.00

-

-

-

-

-

57,000.00

-1. งบบุคลากร

-

-2.งบดาเนินงาน

-

-3. งบลงทุน

-

-4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น

57,000.00

57,000.00
-
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3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา ต่อ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
หน่วย : บาท
ผลการใช้จา่ ยเงินปี (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณ

แผนงาน/งบรายจ่าย
โครงการปฏิรูปอาชี วศึ กษาเพือ่ เพิม่

ผลผลิต ปวช.

ผลผลิต ปวส.

ผลผลิต ป.ตรี

-

-

ผลสั มฤทธิ์ผู้ เรียนด้ วยคุ ณ ภาพและมาตรฐาน

โครงการผลงานวิจยั

ให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพือ่ เข้ าสู่

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตลาดแรงงาน

6.แผนงานยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษา

-

752,348.00

-

รวมทัง้ สิน้
โครงการพั ฒ นารูปแบบและ

โครงการผลิต พั ฒ นาเสริมสร้าง

ยกระดั บคุ ณ ภาพศู นย์ซ่อมสร้าง

คุ ณ ภาพชีวติ ค รู คณาจารย์และ

เพื่ อชุมชน(Fix it center)

บุค ลากรทางการศึ ก ษา

55,090.00

544,857.00

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

รายได้สถาบัน

งบลงทุน

ให้ พร้ อมก้ าวสู่ Thailand 4.0

-

-

-

1,352,295.00

เพื่อความยั่งยืน

-1. งบบุคลากร

-

-2.งบดาเนินงาน

-

-3. งบลงทุน

-

-4. งบเงินอุดหนุน
5.-งบรายจ่ายอื่น

752,348.00

5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา

752,348.00

-

55,090.00

544,857.00

-

-

-

1,352,295.00
752,348.00

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
การวัดประเมินผลเพือ่ การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษา
5.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา

55,090.00

55,090.00

รูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน(Fix it center))
5.3 ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา

544,857.00

544,857.00

เสริมสร้างคุณภาพชีวติครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
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3.2 สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1. ประมาณการรายรับ

17,474,857.40 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.)

7,090,377.40 บาท

1.ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน

389,277.40 บาท

2.คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป

6,701,100.00 บาท

2.1 คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป(สถาบันฯ)

1,478,000.00 บาท

2.1.1 ค่าบารุงการศึกษา

(ร้อยละ 40) 1,073,600.00 บาท

2.1.2 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

36,000.00 บาท

2.1.3 ค่าประกันของเสียหาย

120,000.00 บาท

2.1.4 ค่าคูม่ อื นักศึกษา

18,000.00 บาท

2.1.5 ค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษา

18,000.00 บาท

2.1.6 ค่าใบแสดงผลการเรียน

67,200.00 บาท

2.1.7 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

145,200.00 บาท

2.2 คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป(โอนคืนวิทยาลัยฯ)
2.2.1 ค่าบารุงการศึกษา

5,223,100.00 บาท

(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 ค่าบารุงห้องพยาบาล

67,100.00 บาท

2.2.5 ค่าบารุงห้องสมุด

134,200.00 บาท

2.2.6 ค่าบารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

201,300.00 บาท

2.2.7 ค่าสื่อและเอกสารการศึกษา

201,300.00 บาท

2.2.8 ค่าสาธารณูปโภคเพือ่ การศึกษา

201,300.00 บาท

2.2.9 ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา

134,200.00 บาท

2.2.10 ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก

12,000.00 บาท

2.2.11 ค่าสมัครสอบคัดเลือก

24,000.00 บาท

2.2.12 ค่าประกันอุบัตเิ หตุ

30,000.00 บาท

2.2.13 ค่าตรวจสุขภาพ

24,000.00 บาท

ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 ทีค่ าดว่าจะได้รับ

10,384,480.00 บาท

งบบุคลากร

1,437,120.00 บาท

งบดาเนินงาน

6,942,360.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น

1,948,000.00 บาท

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

-

บาท

57,000.00 บาท
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สรุปยอดเงินงบประมาณประมาณการรายรับ-จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)
2. ประมาณการรายจ่าย

17,474,857.40

งบบุคลากร
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,389,920.00 บาท
1,437,120.00 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

891,600.00 บาท

- ค่าครองชีพชั่วคราว

25,200.00 บาท

- ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน

36,000.00 บาท

งบดาเนินงาน

14,668,458.00 บาท

- ค่าตอบแทน

4,703,200.00 บาท

- ค่าใช้สอย

6,906,528.00 บาท

- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค

160,330.00 บาท
616,400.00 บาท
1,962,000.00 บาท

- โครงการพัฒนาสถาบัน /ภาระงานหน่ วยงาน

- โครงการรองรับนโยบาย ยุทธศาสตร์
สอศ.

320,000.00 บาท
-

งบลงทุน
1. สิ่งปลูกสร้าง

บาท

- บาท

2. ค่าครภัณฑ์โครงการปรับปรุง

- บาท

ภูมิทัศน์อาคารอานวยการ

งบเงินอุดหนุน

57,000.00 บาท

1. อุหนุนทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
2. อุดหนุนวิจัย/สิ่งประดิษฐ์

บาท
57,000.00 บาท
359,479.40 บาท

งบสารองเพื่อสนุบสนุนนโยบาย สอศ.

1. นโยบายเร่งด่วน

-

บาท

2. นโยบายตามยุทธศาสตร์

-

บาท

3. สารองฉุกเฉินเงินงบประมาณ
4. สารองฉุกเงินเงินรายได้

264,000.00 บาท
95,479.40 บาท
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบบุคลากร
รวมทัง้ สิน้ เป็นเงินงบประมาณ

งบดาเนินงาน

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

งบลงทุน

1,437,120.00

6,942,360.00

1,948,000.00

57,000.00

1.งานตามภาระงานประจา

1,437,120.00

6,942,360.00

1,948,000.00

57,000.00

1.1 งบบุคลากร

1,437,120.00

-

-

-

1.1.1 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,437,120.00

-

รวมงบประมาณ
ทัง้ สิน้

(บกศ.)
-

7,090,377.40

17,474,857.40

7,090,377.40

17,474,857.40

952,800.00

2,389,920.00

1,437,120.00

1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำร จำนวน 4 คน

503,040.00

503,040.00

- แม่บ้ำน-นักกำรภำรโรง จำวน 2 คน

208,560.00

208,560.00

25,200.00

25,200.00

- ค่ำจ้ำงครูพเิ ศษสอน

180,000.00

180,000.00

- ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงรำยวัน

36,000.00

36,000.00

5,744,098.00

12,386,458.00

344,200.00

4,703,200.00

- เงินเพิม่ ค่ำครองชีพ (ธุรกำร 6 คน)

1.2 งบดาเนินงาน
1.2.1 ค่าตอบแทน
1.2.1.1 ค่าตอบแทนนายกสภาสถาบัน

6,642,360.00

-

-

4,359,000.00

-

-

-

150,000.00

150,000.00

1.2.1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสถาบัน(ทีไ่ ม่ใช่ข้าราชการ)
- ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำบัน(นอกรำชกำร)

รายละเอียด/หมายเหตุ

794,640.00

75,000.00

869,640.00

- ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำบัน(นอกรำชกำร)

1,446,240.00

136,000.00

1,582,240.00

- ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสถำบัน(นอกรำชกำร)

387,120.00

52,000.00

439,120.00
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

งบลงทุน

1.2.1.3 ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งผูบ้ ริหารสถาบัน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน
(บกศ.)

รวมงบประมาณ
ทัง้ สิน้
-

- ตำแหน่งผู้อำนวยกำร

360,000.00

30,000.00

390,000.00

- ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำร

480,000.00

40,000.00

520,000.00

- ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยกำร

134,400.00

11,200.00

145,600.00

1.2.1.4 เงินค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ

-

- ค่าตอบแทนประชุมสภา

-

- ค่ำเบี้ยประชุมนำยกสภำสถำบัน
- ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำสถำบัน

รายละเอียด/หมายเหตุ

24,000.00

24,000.00

249,600.00

249,600.00

- ค่าตอบแทนประชุมอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย/วิชาการ/
ประกันคุณภาพ/บริพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

-

บุคลากร/คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ/พัฒนากิจการ
- ค่ำเบี้ยประชุมประธำนอนุกรรมกำรสถำบัน

30,000.00

30,000.00

- ค่ำเบี้ยประชุมรองประธำนอนุกรรมกำรสถำบัน

27,000.00

27,000.00

264,000.00

264,000.00

12,000.00

12,000.00

- ค่ำเบี้ยประชุมอนุกรรมกำรสถำบัน
1.2.1.5 ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
1.2.2 ค่าใช้สอย
1.2.2.1

ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (โอนเงินคืน
วิทยาลัยในสังกัดตามประกาศสถาบันฯ)

1,506,630.00

-

-

5,399,898.00

6,906,528.00

5,223,100.00

5,223,100.00

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)

แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

1.2.2.2 ค่าใช้จา่ ยในการประชุมสภาสถาบัน

1.2.2.3

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

งบลงทุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน
(บกศ.)

รวมงบประมาณ
ทัง้ สิน้

รายละเอียด/หมายเหตุ

-

- ค่ำพำหนะเดินทำงกรรมกำรสภำสถำบัน

76,800.00

76,800.00

- ค่ำทีพ่ กั กรรมกำรสภำสถำบัน

14,400.00

14,400.00

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ ในกำรประชุมสภำ

63,840.00

63,840.00

77,760.00

77,760.00

45,360.00

45,360.00

700,000.00

700,000.00

ค่าใช้จา่ ยในการประชุมอนุกรรมการประชุมอนุกรรมการ
ฝ่ายกฎหมาย/วิชาการ/ประกันคุณภาพ/บริพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและบุคลากร/คณะกรรมการบริหารสถาบัน
ฯ/พัฒนากิจการ
- ค่ำอำหำรในกำรประชุมอนุกรรมกำร
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ ในกำรประชุม

อนุกรรมกำร
1.2.2.4 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
1.2.2.5 ค่าใช้สอยอืน่ ๆ

- ค่ำถ่ำยเอกสำร

144,000.00

- ค่ำสมทบประกันสังคม 5 %

54,000.00

- ค่ำซ่อมรถยนต์รำชกำร

30,000.00

144,000.00
32,028.00

86,028.00
30,000.00

- ค่ำซ่อมครุภัณฑ์

-

- ค่ำซ่อมสิ่งก่อสร้ำง

-

- ค่ำประกันของเสียหำย

120,000.00

120,000.00

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)

แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

งบลงทุน

1.2.2. ค่าจ้างเหมาบริการ
6

- จ้ำงเหมำบริกำรตำแหน่งพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

รวมงบประมาณ
ทัง้ สิน้

(บกศ.)

173,580.00

15,780.00

189,360.00

- จ้ำงเหมำบริกำรตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์

98,890.00

8,990.00

107,880.00

- จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก

28,000.00

1.2.3 ค่าวัสดุ
- ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

160,330.00

28,000.00
-

-

-

160,330.00

100,000.00

100,000.00

5,000.00

5,000.00

- ค่ำวัสดุงำนบ้ำนและงำนครัว

20,000.00

20,000.00

- ค่ำวัสดุโฆษณำประชำสัมพันธ์

10,000.00

10,000.00

- วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

5,000.00

5,000.00

- ค่ำวัสดุก่อสร้ำง

5,000.00

5,000.00

- ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

5,000.00

5,000.00

- วัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ ประปำ

5,000.00

-

5,000.00

- วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์

5,330.00

-

5,330.00

1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่า)

616,400.00

- ค่ำไฟฟ้ำ

480,000.00

480,000.00

- ค่ำไปรษณีย์

24,000.00

24,000.00

- ค่ำเช่ำอินเตอร์เน็ต

30,000.00

- ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์

รายละเอียด/หมายเหตุ

-

-

-

-

616,400.00

30,000.00

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบบุคลากร

- ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนทีผ่ ู้อำนวยกำรสถำบัน

งบดาเนินงาน
24,000.00

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

งบลงทุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน
(บกศ.)

รวมงบประมาณ
ทัง้ สิน้

24,000.00

- ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนทีร่ องผู้อำนวยกำรสถำบัน

24,000.00

24,000.00

- ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนทีผ่ ู้ช่วยผู้อำนวยกำรสถำบัน

12,000.00

12,000.00

- ค่ำโทรศัพท์สำนักงำน

12,000.00

12,000.00

- ค่ำบริกำรกำจัดขยะมูลฝอย

2,400.00

2,400.00

- ค่ำบริกำรโดเมนเนมรำยปี

8,000.00

8,000.00

1.2.5 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระงานหน่วยงาน
1.2.5.1 โครงกำรจัดซื้อวัสดุสำนักงำนประจำปีงบประมำณ 2563

300,000.00

1,364,000.00

100,000.00

300,000.00

1.2.5.2 โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ 2563
1.2.5.3 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนระดับปริญญำตรี ประจำปี

50,000.00

298,000.00

1,962,000.00
400,000.00
100,000.00
50,000.00

2,000.00
2,000.00

สัญญำกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่ กำรศึกษำประจำปี
กำรศึกษำ 2563
1.2.5.5 โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกกำรชำระหนี้คนื กยศ.-กรอ.

-

100,000.00

กำรศึกษำ 2562
1.2.5.4 โครงกำรพิจำรณำจัดสรรทุนกำรศึกษำและลงนำมใน

-

รายละเอียด/หมายเหตุ

5,000.00

สำหรับนักศึกษำทีจ่ ะสำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ

5,000.00

2563
1.2.5.6 โครงกำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563

30,000.00

30,000.00

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบบุคลากร
1.2.5.7 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำร กำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำร

งบดาเนินงาน

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

งบลงทุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

รวมงบประมาณ
ทัง้ สิน้

รายละเอียด/หมายเหตุ

(บกศ.)

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

กำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร
1.2.5.8 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำร กำร
ประกันคุณภำพ ระดับคณะวิชำ
1.2.5.9 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำร กำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำร
กำรประกันคุณภำพ ระดับสถำบัน
1.2.5.10 โครงกำรสอบวัดทักษะภำษำอังกฤษ นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีกำรศึกษำ
2562
1.2.5.11 โครงกำรสอบวัดมำตรฐำนวิชำชีพ ระดับปริญญำตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีกำรศึกษำ 2562
1.2.5.12 โครงกำรพิจำรณำกลั่นกรองผลกำรเรียน ระดับปริญญำตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2562
1.2.5.13 โครงกำรปัจฉิมนิเทศ ระดับปริญญำตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีกำรศึกษำ 2562
1.2.5.14 โครงกำรจัดทำคูม่ อื นักศึกษำ ระดับปริญญำตรี หลักสูตร

70,500.00

70,500.00

70,500.00

70,500.00

เทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีกำรศึกษำ 2563
1.2.5.15 โครงกำรจัดทำบัตรนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีกำรศึกษำ 2563

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบบุคลากร
1.2.5.16 โครงกำรซ้อมย่อยพิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตร

งบดาเนินงาน

งบรายจ่ายอืน่
70,000.00

งบอุดหนุน

งบลงทุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

รวมงบประมาณ
ทัง้ สิน้

รายละเอียด/หมายเหตุ

(บกศ.)
57,000.00

127,000.00

ประจำปีกำรศึกษำ 2562
1.2.5.17 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำและพิธีไหว้ครู ระดับปริญญำ

137,000.00

ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีกำรศึกษำ 2563
1.2.5.18 โครงกำรประชุมทบทวนกำรปฏิบัตงิ ำน และจัดทำคูม่ อื

30,000.00

กำรปฏิบัตงิ ำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
1.2.5.19 โครงกำรเตรียมงำนฝ่ำยปฏิคมในพิธีพระรำชทำนปริญญำ

280,000.00

บัตร ประจำปีกำรศึกษำ 2562
1.2.5.20 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำร

5,000.00

รับส่งทรัพย์สินรำชกำร วิทยำลัยในสังกัดสถำบัน
1.2.5.21 โครงกำรแสดงผลวิชำกำรนวัตกรรม และเทคโนโลยี

137,000.00
30,000.00
280,000.00
5,000.00

50,000.00

ระดับคณำจำรย์ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำค

50,000.00

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.2.5.22 โครงกำรสนับสุนงำนวิจัยคณำจำรย์ สถำบันสถำบันกำร

78,000.00

อำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.2.5.23 โครงกำรประชุมวิชำกำรนวัตกรรม และเทคโนโลยี
นักศึกษำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจำปีกำรศึกษำ

78,000.00

60,000.00
60,000.00

2562

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563

สถาบันการอาชีว.ึกษาภาคตะวันออกเฉียบเหนือพ4 WWW.IVENE4ศAC.TH 52

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบบุคลากร

1.2.5.24 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรวิจัยประจำสถำบันกำร

งบดาเนินงาน

งบรายจ่ายอืน่

6,000.00

อำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.2.5.25 โครงกำรพิธีลงนำมควำมร่วมมือ MOU กับสถำน

งบอุดหนุน

งบลงทุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

รวมงบประมาณ
ทัง้ สิน้

รายละเอียด/หมายเหตุ

(บกศ.)

6,000.00

25,000.00

ประกอบกำรเพือ่ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร

25,000.00

พัฒนำกำรจดกำรเรียนกำรสอนและฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.2.5.26 โครงกำรศึกษำดูงำนยกระดับคุณภำพบุคลำกรทำง

60,000.00

กำรศึกษำ ให้สอดรับสู่กำรเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ

60,000.00

ฐำนนวัตกรรมและมำตรฐำนสำกล
1.2.5.27 โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพบุคลำกรสถำบันกำร

5,000.00

อำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.2.5.28 โครงกำรสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปี

15,000.00

2563
1.2.5.29 โครงกำรเทิดทูนสถำบัน ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ประจำปี

15,000.00

2563
1.2.5.30 โครงกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562

10,000.00

5,000.00
15,000.00
15,000.00
10,000.00

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

1.2.5.31 โครงพัฒนำแหล่งเรียนรู้สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำค

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

งบลงทุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

10,000.00

10,000.00

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3,000.00

3,000.00

บุคลำกรในสถำบัน โดยกิจกรรมนันทนำกำร
1.2.5.34 โครงกำรจัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ และอุปกรณ์กำรแพทย์ ประจำ

2,000.00

2,000.00

สถำบัน
1.2.5.35 โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนทีแ่ ละสิ่งแวดล้อม
1.2.5.36 โครงกำรซ่อมแซมโรงเก็บของ
1.2.5.37 โครงกำรบำรุงซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคสถำบันฯ
1.2.6 โครงการรองรับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ สอศ.
1.2.6.1 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสำยเทคโนโลยี

-

50,000.00

50,000.00

100,000.00

100,000.00

50,000.00

50,000.00

-

320,000.00
150,000.00

หรือสำยปฏิบัตกิ ำร ปีกำรศึกษำ 2563
1.2.6.2 โครงกำรนิเทศติดตำมกำรบริหำรหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัตกิ ำรระดับวิทยำลัย

รายละเอียด/หมายเหตุ

15,000.00

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

1.2.5.33 โครงกำรชีวิตดีดี มีได้ทุกวัน เพือ่ ส่งเสริมสุขภำพของ

ทัง้ สิน้

(บกศ.)

15,000.00

1.2.5.32 โครงกำรประชำสัมพันธ์สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำค

รวมงบประมาณ

-

-

-

320,000.00
150,000.00

60,000.00
60,000.00

ประจำปีกำรศึกษำ 2562

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

1.2.6.3 โครงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญำตรีสำย

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

งบลงทุน

ทัง้ สิน้

รายละเอียด/หมายเหตุ

(บกศ.)

20,000.00

20,000.00

เทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัตกิ ำร ปีกำรศึกษำ 2563
1.2.6.4 โครงกำรอบรมเพือ่ แต่งตัง้ ให้เป็นครูฝึกและครูนิเทศใน

รวมงบประมาณ

50,000.00

สถำนประกอบกำร หลักสูตรระดับปริญญำตรีสำย

50,000.00

เทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัตกิ ำร หรือสำยปฏิบัตกิ ำร ปี
กำรศึกษำ 2563
1.2.6.5 โครงกำรพัฒนำ คอศ. 2 - 6 ตำมกรอบคุณวฒิกำรศึกษำ

40,000.00

วิชำชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถำบันกำร

40,000.00

อำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3.งบลงทุน

-

-

-

-

3.1 สิ่งปลูกสร้ำง
3.2 ค่ำครุภัณฑ์
3.3.1 โครงกำรปรับปรุงภูมทิ ัศน์อำคำรอำนวยกำร

-

-

3.2.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิ ำรคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ

-

เครือข่ำย
3.3.3 ครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ
4.งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
4.2 เงินอุดหนุนสิงประดิษฐ์ / งำนวิจัย

-

57,000.00

-

57,000.00

57,000.00

57,000.00

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)
แหล่งทีใ่ ช้เงิน
เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

5.โครงการพิเศษ

งบรายจ่ายอืน่

งบอุดหนุน

งบลงทุน

อืน่ ๆ
รายได้สถาบัน

รวมงบประมาณ

รายละเอียด/หมายเหตุ

ทัง้ สิน้

(บกศ.)

-

-

-

-

-

-

6.โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบ)
6.1 โครงกำรกิจกรรม 5 ส สถำบัน

-

6.2 โครงกำรจัดทำคูม่ อื งำนประกันคุณภำพ
6.3 โครงกำรจัดทำคูม่ อื กำรปฏิบัตงิ ำน
6.4 โครงกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำนประจำปี
7. สารองเพือ่ สนุบสนุนนโยบาย สอศ.

-

-

264,000.00

-

-

95,479.40

359,479.40

7.1 นโยบำยเร่งด่วน

-

7.2 นโยบำยตำมยุทธศำสตร์

-

7.3 สำรองฉุกเฉินเงินงบประมำณ
7.4 สำรองฉุกเงินเงินรำยได้

264,000.00

264,000.00
95,479.40

95,479.40

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงานตามภาระงานประจา/โครงการและแผนใช้จา่ ยเงิน
งบประมาณ
ที่

งาน/โค รงการ/กิจกรรม

ชื่ อ - สกุล

งบรายจ่าย/รายการ

บริ ห าร/จัด การ

ที่ ใ ช้

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ปี 2563
ธ .ค .62

รวมไตรมาส 1

ม.ค .63

ก.พ.63

รวมไตรมาส 2

เม.ย.63

ก.ค .63

ส.ค .63

รวมทั้ ง สิ้ น เป็น เงิ น งบประมาณ

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 งานตามภาระงานประจา(1.1+1.3)

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

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

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

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

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

50,000.00

50,000.00

1.1 งบบุค ลากร
1.2 งบดาเนิ น งาน
1.3 โค รงการพั ฒ นาสถาบัน /ภาระงานหน่ ว ยงาน

ต.ค .62

พ.ย.62

มี .ค .63

พ.ค .63

1,962,000.00

-

1.3.1 โครงกำรจัดซื้อวัสดุสำนักงำนประจำปีงบประมำณ 2563

งำนพัสดุ

400,000.00

-

1.3.2 โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมำณ 2563

งำนพัสดุ

100,000.00

50,000.00

50,000.00

สำนักพัฒนำกิจกำรฯ

50,000.00

50,000.00

50,000.00

งำน กยศ.

2,000.00

-

-

งำน กยศ.

5,000.00

-

-

1.3.6 โครงกำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.

สำนักพัฒำยุทธศำสตร์

30,000.00

1.3.7 2563
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำร กำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำร

งำนประกันคุณภำพ

20,000.00

งำนประกันคุณภำพ

2,000.00

-

2,000.00

งำนประกันคุณภำพ

2,000.00

-

2,000.00

8,000.00

-

-

8,000.00

งำนทะเบียน

10,000.00

-

-

งำนทะเบียน

5,000.00

-

งำนอำชีวศึกษำบัณฑิต

54,000.00

-

งำนทะเบียน

70,500.00

-

1.3.3 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนระดับปริญญำตรี ประจำปี

มิ .ย.63

-

รวมไตรมาส 3

ก.ย.63

รวมไตรมาส 4

รวมเป็น เงิ น

-

-

100,000.00

-

-

50,000.00

2,000.00

-

2,000.00

5,000.00

-

5,000.00

กำรศึกษำ 2562
1.3.4 โครงกำรพิจำรณำจัดสรรทุนกำรศึกษำและลงนำมในสัญญำ

2,000.00

กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่ กำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำ
2563
1.3.5 โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกกำรชำระหนี้คนื กยศ.-กรอ. สำหรับ

5,000.00

นักศึกษำที่จะสำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
30,000.00
20,000.00

30,000.00

-

-

-

30,000.00

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

-

10,000.00

2,000.00

3,500.00

-

5,000.00

54,000.00

-

54,000.00

70,500.00

-

70,500.00

กำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร
1.3.8 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำร กำร
ประกันคุณภำพ ระดับคณะวิชำ
1.3.9 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำร กำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำร
กำรประกันคุณภำพ ระดับสถำบัน
1.3.10 โครงกำรสอบวัดทักษะภำษำอังกฤษ นักศึกษำระดับปริญญำ งำนอำชีวศึกษำบัณฑิต
ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีกำรศึกษำ 2562
1.3.11 โครงกำรสอบวัดมำตรฐำนวิชำชีพ ระดับปริญญำตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีกำรศึกษำ 2562
1.3.12 โครงกำรพิจำรณำกลั่นกรองผลกำรเรียน ระดับปริญญำตรี

1,500.00

1,500.00

1,500.00

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2562
1.3.13 โครงกำรปัจฉิมนิเทศ ระดับปริญญำตรี หลักสูตรเทคโนโลยี

-

-

54,000.00

บัณฑิต ประจำปีกำรศึกษำ 2562
1.3.14 โครงกำรจัดทำคูม่ ือนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี หลักสูตร

-

70,500.00

เทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีกำรศึกษำ 2563

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงานตามภาระงานประจา/โครงการและแผนใช้จา่ ยเงิน(ต่อ)
งบประมาณ
ที่

งาน/โค รงการ/กิ จ กรรม

ชื่ อ - สกุ ล

งบรายจ่ าย/รายการ

บริ หาร/จั ด การ

1.3.17 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำและพิธไี หว้ครู ระดับปริญญำตรี งำนอำชีวศึกษำบัณฑิต

ที่ ใ ช้

แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ปี 2563
ต.ค .62

พ.ย.62

ธ .ค .62

รวมไตรมาส 1

ม.ค .63

ก.พ.63

มี .ค .63

รวมไตรมาส 2

137,000.00

-

-

30,000.00

-

-

280,000.00

-

-

5,000.00

-

50,000.00

-

-

78,000.00

-

-

60,000.00

-

เม.ย.63

พ.ค .63

มิ .ย.63

137,000.00

รวมไตรมาส 3

ก.ค .63

ส.ค .63

ก.ย.63

รวมไตรมาส 4

รวมเป็ น เงิ น

137,000.00

-

137,000.00

30,000.00

-

30,000.00

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีกำรศึกษำ 2563
1.3.18 โครงกำรประชุมทบทวนกำรปฏิบัตงิ ำน และจัดทำคูม่ ือกำร งำนอำชีวศึกษำบัณฑิต

30,000.00

ปฏิบัตงิ ำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
1.3.19 โครงกำรเตรียมงำนฝ่ำยปฏิคมในพิธพี ระรำชทำนปริญญำ

งำนอำชีวศึกษำบัณฑิต

280,000.00

-

280,000.00

280,000.00

1,250.00

5,000.00

50,000.00

50,000.00

บัตร ประจำปีกำรศึกษำ 2562
1.3.20 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรรับส่ง
ทรัพย์สนิ รำชกำร วิทยำลัยในสังกัดสถำบัน

ศูนย์วจิ ัยและ

1.3.21 โครงกำรแสดงผลวิชำกำรนวัตกรรม และเทคโนโลยี ระดับ
คณำจำรย์ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

1,250.00

1,250.00

1,250.00

2,500.00

1,250.00

1,250.00

พัฒนำกำรอำชีวศึกษำ
-

50,000.00

ศูนย์วจิ ัยและ
พัฒนำกำรอำชีวศึกษำ

1.3.22 โครงกำรสนับสุนงำนวิจัยคณำจำรย์ สถำบันสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ศูนย์วจิ ัยและ

1.3.23 โครงกำรประชุมวิชำกำรนวัตกรรม และเทคโนโลยี
นักศึกษำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจำปีกำรศึกษำ 2562
1.3.24 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรวิจัยประจำสถำบันกำร

78,000.00

78,000.00

-

78,000.00

-

60,000.00

พัฒนำกำรอำชีวศึกษำ
60,000.00

60,000.00

1,500.00

1,500.00

-

ศูนย์วจิ ัยและ
พัฒนำกำรอำชีวศึกษำ
งำนควำมร่วมมือ

6,000.00

1,500.00

บริหำรงำนบุคคล

25,000.00

บริหำรงำนบุคคล

60,000.00

-

บริหำรงำนบุคคล

5,000.00

-

บริหำรงำนบุคคล

15,000.00

7,500.00

7,500.00

1.3.29 โครงกำรเทิดทูนสถำบัน ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2563

บริหำรงำนบุคคล

15,000.00

3,750.00

3,750.00

1.3.30 โครงกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี

งำนประชำสัมพันธ์

10,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

6,000.00

อำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.3.25 โครงกำรพิธลี งนำมควำมร่วมมือ MOU กับสถำน

25,000.00

25,000.00

-

-

-

25,000.00

-

-

60,000.00

5,000.00

-

5,000.00

7,500.00

-

15,000.00

ประกอบกำรเพือ่ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
ฒนำกำรจดกำรเรี
ยนกำรสอนและฝึ
วชิ ำชี
พ
1.3.26 พัโครงกำรศึ
กษำดูงำนยกระดั
บคุณภำพบุกประสบกำรณ์
คลำกรทำงกำรศึ
กษำ

60,000.00

60,000.00

ให้สอดรับสู่กำรเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ ฐำนนวัตกรรม
และมำตรฐำนสำกล
1.3.27 โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพบุคลำกรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ

5,000.00

-

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.3.28 โครงกำรสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปี 2563

-

3,750.00

3,750.00

10,000.00

10,000.00

7,500.00
3,750.00

3,750.00
-

3,750.00

3,750.00
-

15,000.00
10,000.00

งบประมำณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงานตามภาระงานประจา/โครงการและแผนใช้จา่ ยเงิน(ต่อ)
งบประมาณ
ที่

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ปี 2563

งาน/โค รงการ/กิจกรรม

ชื่ อ - สกุล

งบรายจ่าย/รายการ

บริ หาร/จัด การ

ที่ ใ ช้

งำนประชำสัมพันธ์

15,000.00

-

15,000.00

15,000.00

-

-

15,000.00

งำนประชำสัมพันธ์

10,000.00

-

10,000.00

10,000.00

-

-

10,000.00

งำนประชำสัมพันธ์

3,000.00

-

3,000.00

3,000.00

-

-

3,000.00

งำนประชำสัมพันธ์

2,000.00

-

2,000.00

2,000.00

-

-

2,000.00

1.3.31 โครงพัฒนำแหล่งเรียนรู้สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำค

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

รวมเป็น เงิ น

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.3.32 โครงกำรประชำสัมพันธ์สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1.3.33 โครงกำรชีวติ ดีดี มีได้ทกุ วัน เพือ่ ส่งเสริมสุขภำพของบุคลำกร
ในสถำบัน โดยกิจกรรมนันทนำกำร
1.3.34 โครงกำรจัดซื้อเวชภัณฑ์ยำ และอุปกรณ์กำรแพทย์ ประจำ
สถำบัน
1.3.35 โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม

งำน อำคำรสถำนที่

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 โครงกำรซ่อมแซมโรงเก็บของ

งำน อำคำรสถำนที่

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 โครงกำรบำรุงซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคสถำบันฯ

งำน อำคำรสถำนที่

12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

2.โครงการรองรับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ สอศ.
โครงกำรพัฒนำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสำยเทคโนโลยี
2.1 หรือสำยปฏิบัตกิ ำร ปีกำรศึกษำ 2563
โครงกำรนิเทศติดตำมกำรบริหำรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
2.2 สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัตกิ ำรระดับวิทยำลัย ประจำปี
กำรศึกษำ 2562
โครงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญำตรีสำย
2.3 เทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัตกิ ำร ปีกำรศึกษำ 2563
โครงกำรอบรมเพือ่ แต่งตัง้ ให้เป็นครูฝกึ และครูนิเทศในสถำน

50,000.00
-

320,000.00

-

-

-

-

ฝ่ำยหลักสูตรและกำร

150,000.00

-

60,000.00

-

20,000.00

-

50,000.00

-

40,000.00

-

80,000.00

150,000.00

12,500.00

12,500.00

40,000.00

270,000.00

150,000.00

12,500.00
50,000.00

-

-

12,500.00
50,000.00

-

-

-

-

50,000.00
320,000.00

150,000.00

-

-

150,000.00

60,000.00

60,000.00

-

-

60,000.00

20,000.00

20,000.00

-

-

20,000.00

-

50,000.00

-

40,000.00

สอน อำชีวศึกษำบัณฑิต
ฝ่ำยหลักสูตรและกำร
สอน อำชีวศึกษำบัณฑิต
ฝ่ำยหลักสูตรและกำร
สอน อำชีวศึกษำบัณฑิต
ฝ่ำยหลักสูตรและกำร

-

50,000.00

50,000.00

ประกอบกำร หลักสูตรระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือ สอน อำชีวศึกษำบัณฑิต
2.4 สำยปฏิบัตกิ ำร หรือสำยปฏิบัตกิ ำร ปีกำรศึกษำ 2563

2.5

โครงกำรพัฒนำ คอศ. 2 - 6 ตำมกรอบคุณวฒิกำรศึกษำ

ฝ่ำยหลักสูตรและกำร

วิชำชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถำบันกำรอำชีวศึกษำ

สอน อำชีวศึกษำบัณฑิต

40,000.00

40,000.00

-

-

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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3.4 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงานตามภาระงานประจา/โครงการและแผนใช้จา่ ยเงิน(ต่อ)
งบประมาณ
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่ อ - สกุล

งบรายจ่าย/รายการ

บริ หาร/จัด การ

3.งบลงทุน

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ที่ ใ ช้

ต.ค.62

พ.ย.62

-

ธ.ค.62

-

รวมไตรมาส 1

-

-

ม.ค.63

ก.พ.63

-

3.1 สิ่งปลูกสร้ำง

มี .ค.63

-

รวมไตรมาส 2

-

-

3.2 ค่ำครุภัณฑ์
-

-

ระบบเครือข่ำย
3.3.3 ครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ
4.งบเงิ น อุด หนุ น
1. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เงินอุดหนุนสิงประดิษฐ์ / งานวิจัย

57,000.00
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการ

-

-

-

-

พ.ค.63

-

-

3.3.1 โครงกำรปรับปรุงภูมิทศั น์อำคำรอำนวยกำร
3.2.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิ ำรคอมพิวเตอร์พร้อม

เม.ย.63

มิ .ย.63

-

รวมไตรมาส 3

-

-

ก.ค.63

ส.ค.63

-

ก.ย.63

-

รวมไตรมาส 4

-

-

รวมเป็น เงิ น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57,000.00

57,000.00

57,000.00

57,000.00
57,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57,000.00
-

อาชีวศึกษา

5.โครงการพิเศษ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบ)
โครงกำรกิจกรรม 5 ส งบประมำณ 2563

งำนอำคำรฯ

โครงกำรจัดทำคูม่ ืองำนประกันคุณภำพ

งำนประกัน

โครงกำรจัดทำคูม่ ือกำรปฏิบัตงิ ำน

งำนประกัน

โครงกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำนประจำปี

งำนประกัน

7. สารองเพื่อสนุบสนุนนโยบาย สอศ.

-

359,479.40

1. นโยบำยเร่งด่วน
2. นโยบำยตำมยุทธศำสตร์

-

-

66,000.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

-

-

66,000.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

-

-

161,479.40

161,479.40

66,000.00

66,000.00

-

-

66,000.00

66,000.00

359,479.40

66,000.00

66,000.00

264,000.00

-

-

-

-

-

-

-

3. สำรองฉุกเฉินเงินงบประมำณ

264,000.00

-

4. สำรองฉุกเงินเงินรำยได้

95,479.40

-

-

-

-

-

-

-

95,479.40

95,479.40

-

-

95,479.40

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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ข้อมูลด้านงบประมาณ
ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ลาดับ

สรุปผลการใช้จา่ ยเงิน ปีทผี่ ่านมา

รายการ

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

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 วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

69,442,420.00

หมายเหตุ

6 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ไม่ส่งข้อมูล

7 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ไม่มขี ้อมูล
รวมทั้งสิน้

362,264,659.05

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

15,368,641.00 บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

บาท
6,380,000.00 บาท

ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีตอ่ ไป) ทีค่ าดว่าจะได้รับ

503,434,453.31 บาท

งบบุคลากร
1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

148,443,629.31 บาท
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.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ
6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

22,159,440.00 บาท
บาท
20,715,060.00 บาท

งบดาเนินงาน

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.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

8,480,750.00 บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

บาท
4,811,500.00 บาท

งบลงทุน
1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

133,563,600.00 บาท
79,637,900.00 บาท
6,979,100.00 บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

24,371,400.00 บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร

1,300,000.00 บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

6,995,000.00 บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

บาท
14,280,200.00 บาท

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)
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.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

19,422,010.00 บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

บาท
14,388,910.00 บาท

งบรายจ่ายอืน่

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.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

2,369,030.00 บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

บาท
1,512,750.00 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย

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.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ
6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

22,159,440.00 บาท
บาท
20,715,060.00 บาท

งบดาเนินงาน

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.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ
6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

19,584,500.00 บาท
บาท
4,811,500.00 บาท

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)
งบลงทุน
1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

148,616,310.00 บาท
92,833,810.00 บาท
6,979,100.00 บาท

3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

26,228,200.00 บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร

1,300,000.00 บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

6,995,000.00 บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

บาท
14,280,200.00 บาท

เงินรายได้(บกศ.)
1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร

29,571,115.00 บาท
บาท
640,000.00 บาท
บาท
22,853,660.00 บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

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.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

19,479,951.00 บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

บาท
14,388,910.00 บาท

งบรายจ่ายอืน่

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.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

2,369,030.00 บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

บาท
1,512,750.00 บาท

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)
สารองเพือ่ สนุบสนุนนโยบาย สอศ.
1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

12,043,200.00 บาท
4,000,000.00 บาท
บาท
8,043,200.00 บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร

บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

บาท

สารองฉุกเฉิน
1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

11,844,321.02 บาท
บาท
11,182,512.00 บาท
359,264.02 บาท

4.วิทยาลัยเทคินคยโสธร

บาท

5.วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

บาท

7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

302,545.00 บาท

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ร วมงบปร ะมาณทั้ ง สิ้ น

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

วิทยาลัยเทคนคิยโสธร

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบปร ะมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ร ายการ ค่ าใช้ จ่ าย/ร ายจ่ ายตาม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนการใช้ จ่ายเงิน ปีตามแผนปฏิบัตกิ าร (ปี 2563) แหล่ งเงิน ผลผลิ ต/โครงการ

ร วมทั้ งสิ้ น

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

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

52,664,647.96

12,669,240.00

18,071,700.00

83,405,587.96

เงิ นวิทยฐานะ

4,122,496.35

781,200.00

1,528,800.00

6,432,496.35

เงิ นประจาตาแหน่ง

4,186,104.30

403,200.00

604,800.00

5,194,104.30

- งบบุ ค ลากร
เงิ นเดือนข้าราชการ

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ

-

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบพนักงานราชการ
ค่าจ้างชั่วคราว
เงิ นเพิ่ มค่าครองชีพ

1,271,861.83
1,622,792.00

1,898,442.00

5,064,600.00

7,211,908.00

29,915,059.00

12,760,220.00

8,860,000.00

11,000,000.00

614,760.00

1,886,621.83

2,028,600.00

17,826,342.00

9,689,520.00

72,224,799.00

2,031,624.00

เงิ นอื่น ๆ

2,031,624.00
312,416.87

1,557,800.00

6,330,240.00

8,200,456.87

ค่าจ้างครูตา่ งชาติ

1,200,000.00

1,200,000.00

เงิ นสมทบประกันสังคม

1,547,707.00

1,547,707.00

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563
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- งบด าเนิ น งาน
- ค่ าตอบแทน

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

วิทยาลัยเทคนคิยโสธร

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

รายการค่ าใช้ จ่ าย/รายจ่ ายตาม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนการใช้ จ่ายเงิน ปีตามแผนปฏิบัตกิ าร (ปี 2563) แหล่ งเงิน ผลผลิ ต/โครงการ

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

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(ขั้นต่า)
เงิ นค่าตอบแทนนอกเวลา
เงิ นค่าสอนพิ เศษ

ร วมทั้ งสิ้ น

900,000.00

2,700,000.00

1,693,200.00

924,800.00

907,400.00

400,000.00

7,525,400.00

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

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

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขัน
้

ค่าตอบแทนพิ เศษของ 3 จว.ภาคใต้
- ค่ าใช้ สอย
ค่าเช่าทรัพย์สน
ิ (ขั้นต่า)

-

1,139,400.00

1,139,400.00

ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่า)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

4,600,000.00

2,800,000.00

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ

200,000.00

450,000.00

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

200,000.00

500,000.00

300,000.00

50,000.00

1,800,000.00

200,000.00

ค่าซ่อมสิ่ง ก่อสร้าง

2,600,000.00

583,410.00

900,000.00

400,000.00

250,000.00
200,000.00

11,883,410.00
900,000.00

100,000.00

1,300,000.00
50,000.00

2,100,000.00
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ค่าจ้างเหมาบริการ

100,000.00

308,160.00

ค่าเงิ นสมทบประกันสังคม

546,918.00

ค่าถ่ายเอกสาร

400,000.00

ค่าซ่อมแซมยานาหนะและขนส่ง
ค่ารับรองและพิ ธกี าร

615,000.00

842,560.00

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

วิทยาลัยเทคนคิยโสธร

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

รายการค่ าใช้ จ่ าย/รายจ่ ายตาม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนการใช้ จ่ายเงิน ปีตามแผนปฏิบัตกิ าร (ปี 2563) แหล่ งเงิน ผลผลิ ต/โครงการ

ร วมทั้ งสิ้ น

100,000.00

6,500.00

514,660.00

475,248.00

333,852.00

2,813,578.00
400,000.00

300,000.00

300,000.00

20,000.00

20,000.00

ค่าใช้สอยอืน่ ๆ

100,000.00

100,000.00

ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความ
ปลอดภัย
- ค่ าวั สดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

1,140,000.00

1,140,000.00

9,404,780.00

7,685,800.00

5,045,340.00

6,170,600.00

3,390,000.00

3,470,000.00

2,000,000.00

136,000.00

1,310,000.00

417,280.00

500,000.00

480,000.00

480,000.00

-

1,941,300.00

33,637,820.00

400,000.00

281,500.00

7,597,500.00

360,000.00

100,000.00

2,337,280.00
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วัสดุคอมพิ วเตอร์

70,000.00

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

10,000.00

วัสดุและเวชภัณฑ์
วัสดุการศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุหนังสือ วารสารและตารา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุถาวร

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

วิทยาลัยเทคนคิยโสธร

ร วมทั้ งสิ้ น

70,000.00
50,000.00

50,000.00

190,000.00

40,000.00

110,000.00
230,000.00

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

10,000.00

70,000.00

100,000.00

30,000.00

100,000.00

100,000.00

410,000.00

100,000.00

320,000.00

72,000.00

66,000.00

วัสดุการเกษตร
วัสดุกอ่ สร้าง

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

รายการค่ าใช้ จ่ าย/รายจ่ ายตาม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนการใช้ จ่ายเงิน ปีตามแผนปฏิบัตกิ าร (ปี 2563) แหล่ งเงิน ผลผลิ ต/โครงการ

558,000.00

150,000.00
20,000.00

300,000.00

300,000.00
20,000.00

150,000.00
250,000.00

496,800.00
100,000.00

1,366,800.00
120,000.00
-
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วัสดุเอกสารการพิ มพ์
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

113,500.00
100,000.00

50,000.00

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

300,000.00
150,000.00

5,500,000.00

3,337,348.80

4,160,400.00

4,108,000.00

ค่าโทรศัพท์

28,900.00

70,000.00

60,000.00

180,000.00

36,000.00

ค่าน้าประปา

600,000.00

450,000.00

360,000.00

480,000.00

7,601,280.00

4,600,000.00

2,640,000.00

3,500,400.00

100,000.00

80,000.00

60,000.00

ค่าไปรษณีย์
ค่าโทรศัพท์เคลือ่ นที่

ร วมทั้ งสิ้ น

313,500.00

150,000.00

8,530,180.00

ค่าไฟฟ้ า

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

200,000.00

วัสดุซอ่ มแซมงานอาคารสถานที่
- ค่ าสาธ ารณู ปโภค (ขั้ นตา)

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

วิทยาลัยเทคนคิยโสธร

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

รายการค่ าใช้ จ่ าย/รายจ่ ายตาม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนการใช้ จ่ายเงิน ปีตามแผนปฏิบัตกิ าร (ปี 2563) แหล่ งเงิน ผลผลิ ต/โครงการ

150,000.00
-

2,339,000.00

27,974,928.80

5,000.00

379,900.00

310,000.00

2,200,000.00

4,000,000.00

2,000,000.00

24,341,680.00

72,000.00

24,000.00

336,000.00
-

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

150,000.00

ค่าขยะและดูดสิง่ ปฏิกลู

50,000.00

300,000.00

145,348.80

595,348.80

72,000.00

122,000.00
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- โค ร งการ

-

-

-

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
-

-

15,680,200.00

162,007,990.00

-

-

14,280,200.00

133,072,090.00

1,400,000.00

28,935,900.00

12,880,200.00

99,489,500.00

84,284,590.00

6,979,100.00

26,228,200.00

1,300,000.00

3.1 ครุภัณฑ์

15,200,000.00

6,979,100.00

4,056,800.00

1,300,000.00

3.2 สิ่งก่อสร้าง

64,437,900.00

3.3 ปรับปรุง(เงิ นรายได้)

ร วมทั้ งสิ้ น

2,600,000.00

- งบลงทุ น

-

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

วิทยาลัยเทคนคิยโสธร

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

รายการค่ าใช้ จ่ าย/รายจ่ ายตาม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

แผนการใช้ จ่ายเงิน ปีตามแผนปฏิบัตกิ าร (ปี 2563) แหล่ งเงิน ผลผลิ ต/โครงการ

22,171,400.00

4,646,690.00

4,646,690.00

- งบเงิ น อุ ด หนุ น

14,950,820.00

15,461,321.00

7,896,695.00

14,891,200.00

- งบร ายจ่ ายอื น

5,553,420.00

6,955,100.00

1,343,680.00

2,565,000.00

2,269,030.00

-

14,388,910.00

-

-

1,512,750.00

7,690,460.00

38,500.00

77,000.00

- โครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐาน

38,500.00

- โครงการขยายโอกาส(ทวิภาคี)

99,700.00

99,700.00

- โครงการความร่วมมื อนานาชาติ

124,000.00

124,000.00

50,000.00

50,000.00

- โครงการส่งเสริมศักยภาพคนด้า
วิชาชีพชายแดน
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วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

วิทยาลัยเทคนคิยโสธร

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

รายการค่ าใช้ จ่ าย/รายจ่ ายตาม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนการใช้ จ่ายเงิน ปีตามแผนปฏิบัตกิ าร (ปี 2563) แหล่ งเงิน ผลผลิ ต/โครงการ

ร วมทั้ งสิ้ น

-โครงการพั ฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซอ
่ มสร้างเพื่ อชุมชน(Fix
it center)

570,000.00

1,910,000.00

1,541,330.00

615,000.00

4,636,330.00

- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพั ฒนา
เทคโนโลยีสิ่ง ประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่
-

และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
- โครงการส่ง เสริมการประกอบอาชีพ
155,000.00

อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

25,000.00

175,000.00

100,000.00

430,000.00

25,000.00

25,000.00

75,000.00

117,600.00

117,600.00

379,200.00

379,200.00

- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนคืน
ครูให้ผู้เรียน
- โครงการเร่ง ประสิทธิภาพการสอน
ครูอาชีวศึกษา
- โครงการปฏิบัตก
ิ ารตรวจเข้มข้นรถ
โดยสารหมวด2,3 ตามความร่วมมื อ
ระหว่าง สอศ. กับกรมขนส่ง ทางบก

57,720.00

57,720.00

81,760.00

81,760.00

- โครงการอาชีวอาช่วงเทศกาลปีใหม่
2563
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วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

วิทยาลัยเทคนคิยโสธร

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

รายการค่ าใช้ จ่ าย/รายจ่ ายตาม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนการใช้ จ่ายเงิน ปีตามแผนปฏิบัตกิ าร (ปี 2563) แหล่ งเงิน ผลผลิ ต/โครงการ

ร วมทั้ งสิ้ น

- โครงการอาชีวอาช่วงเทศกาล
สงกรานต์

62,600.00

62,600.00

17,700.00

17,700.00

20,000.00

20,000.00

50,400.00

50,400.00

400,000.00

400,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

- โครงการผลิตพั ฒนาเสริมสร้างชีวติ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- โครงการพั ฒนาระบบการประเมิ น
และการประกันคุณภาพ
- โครงการฝึกอบรมพั ฒนาทักษะ
ภาษาอัง กฤษเพื่ อก้าวสู่อาชีพ
- โครงการอาชีวะพั ฒนา
- โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัตเิ หตุทางถนนในสถานศึกษาช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2563
- โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัตเิ หตุทางถนนในสถานศึกษาช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2563
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วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจิรญ

วิทยาลัยเทคนคิยโสธร

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

รายการค่ าใช้ จ่ าย/รายจ่ ายตาม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนการใช้ จ่ายเงิน ปีตามแผนปฏิบัตกิ าร (ปี 2563) แหล่ งเงิน ผลผลิ ต/โครงการ

ร วมทั้ งสิ้ น

- โครงการจัดการศึกษาร่วมกับ
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมั นธยมศึกษา
ตอนปลายทวิภาคี
- โครงการอาชีวด้านยาเสพติด

215,450.00

215,450.00

22,000.00

22,000.00

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
20,000.00

จริยธรรม

20,000.00

- โครงการพั ฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ
500,000.00

ประชากรวัยแรงงานฯ
- โครงการยกระดับสมรรถนะฯ

500,000.00
204,000.00

204,000.00

30,000.00

30,000.00

- โครงการพั ฒนาการศึกษาวิชาชีพ
(ทุรกันดาร)
- โค ร งการ

7,445,341.00

640,000.00

นโยบาย สอศ . กร ะ ทร วง พื้ น ที

4,000,000.00

11,182,512.00

สารองฉุกเฉิน

4,000,000.00

11,182,512.00

10,784,984.02

8,720,896.00

3,600,308.00

-

-

31,191,529.02

-

-

15,182,512.00

- สาร องเพื อสนั บ สนุ น งาน
-

-

-

15,182,512.00

.....

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบบประาา พ.ศ.ศ2563

ภาคผนวก

โครงการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนิน

โครงการ

โครงการ

1 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานประจาปีงบประมาณ 2563

งานพัสดุ

ต.ค. 62- ก.ย.63

400,000.00 ทุกงาน/แผนก/ผ่าย

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ 2563

งานพัสดุ

ต.ค. 62- ก.ย.63

100,000.00 ทุกงาน/แผนก/ผ่าย

ลาดับ

ชื่อโครงการ

จานวนเงิน

3 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562

สานักพัฒนา

4 โครงการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาและลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกองทุน

กิจการฯ
งาน
กยศ.

พ.ค. - มิ.ย. 2563

5,000.00

งาน กยศ.

มี.ค. - เม.ย. 2563

5,000.00

สานักพัฒา

ต.ค.62-ธ.ค.62

30,000.00

หมายเหตุ

50,000.00

เงินให้กู้ยืมเพือ่ การศึกษาประจาปีการศึกษา 2563
5 โครงการสร้างจิตสานึกการชาระหนี้คนื กยศ.-กรอ. สาหรับนักศึกษาที่จะ
สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
6 โครงการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร การจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร การประกัน

ยุทธศาสตร์
งานประกั
นคุณภาพ เดือน พฤศจิกายน

คุณภาพระดับหลักสูตร
8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร การประกันคุณภาพ

2562
งานประกันคุณภาพ เดือน พฤศจิกายน

ระดับคณะวิชา
9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร การจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร การประกัน

20,000.00
2,000.00

2562 - กันยายน
2563กายน
งานประกันคุณภาพ เดือน พฤศจิ

คุณภาพ ระดับสถาบัน

2,000.00

2562 - กันยายน

10 โครงการจัดทาคูม่ อื งานประกันคุณภาพ

2563กายน
งานประกันคุณภาพ เดือน พฤศจิ

ไม่ใช้งบ

11 โครงการจัดทาคูม่ อื การปฏิบัตงิ าน

- กันยายน
งานประกันคุณภาพ เดื2562
อน พฤศจิ
กายน

ไม่ใช้งบ

12 โครงการรายงานผลการปฏิบัตงิ านประจาปี

- กันยายน
งานประกันคุณภาพ เดื2562
อน พฤศจิ
กายน

ไม่ใช้งบ

13 โครงการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2562
14 โครงการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี

งานอาชีวศึกษา

2562
- กันนยายน
กุมภาพั
ธ์ -

บัณฑิต

พฤษภาคม 2563

งานทะเบียน

กุมภาพันธ์ -

บัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2562
15 โครงการพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร

การศึกษา 2562
17 โครงการจัดทาคูม่ อื นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

งานทะเบียน
งานอาชีวศึกษา

กุมภาพันธ์ - เมษายน

บัณฑิต

2563

งานทะเบียน

มีนาคม - พฤษภาคม

5,000.00
54,000.00
70,500.00

2563
งานทะเบียน

ประจาปีการศึกษา 2563
19 โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562

มีนาคม - พฤษภาคม
2563

ประจาปีการศึกษา 2563
18 โครงการจัดทาบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

10,000.00

พฤษภาคม 2563

เทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
16 โครงการปัจฉิมนิเทศ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจาปี

8,000.00

เมษายน - มิถุนายน

70,500.00

2563
งานอาชีวศึกษา

พฤษภาคม - สิงหาคม

บัณฑิต

2563

127,000.00

ลาดับ

ชื่อโครงการ

20 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2563
21 โครงการประชุมทบทวนการปฏิบัตงิ าน และจัดทาคูม่ อื การปฏิบัตงิ าน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
22 โครงการเตรียมงานฝ่ายปฏิคมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี
การศึกษา 2562
24 โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร
ปีการศึกษา 2563
25 โครงการนิเทศติดตามการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัตกิ ารระดับวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2562
26 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัตกิ าร ปีการศึกษา 2563
27 โครงการอบรมเพือ่ แต่งตัง้ ให้เป็นครูฝึกและครูนิเทศในสถานประกอบการ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร หรือสาย
ปฏิบัตกิ าร ปีการศึกษา 2563

ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนิน

โครงการ

โครงการ

งานอาชีวศึกษา

เมษายน - มิถุนายน

บัณฑิต

2563

งานอาชีวศึกษา

มีนาคม - พฤษภาคม

บัณฑิต

2563

งานอาชีวศึกษา

พฤษภาคม - สิงหาคม

บัณฑิต

2564

กุมภาพันธ์ 2563

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

ม.ค.-63

60,000.00

ม.ค.-63

20,000.00

พ.ค.-63

50,000.00

เม.ย.-63

40,000.00

ตุลาคม 2562 -

5,000.00

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน
อาชีวศึกษาบัณฑิต

ฝ่ายหลักสูตรและการ
สอน อาชีวศึกษา
บัณฑิต

บัณฑิต
งานนิตกิ าร

ราชการ วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
34 โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรม และเทคโนโลยี นักศึกษาหลักสูตร

กันยายน 2563
ศูนย์วจิ ัยและ

ก.ค.-63

50,000.00

ศูนย์วจิ ัยและ

มกราคม 2562 -

78,000.00

พัฒนาการอาชีวศึกษา

เมษายน 2563

ศูนย์วิจัยและ

มี.ค.-62

60,000.00

ธ.ค.-62

6,000.00

อาชีวศึกวษา
งานความร่
มมือ

พ.ย.-63

25,000.00

บริหารงานบุคคล

ก.พ.-63

60,000.00

พัฒนาการอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

พัฒนาการ

ประจาปีการศึกษา 2562

อาชีวศึกษา

35 โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจาสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
36 โครงการพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับสถานประกอบการเพือ่ สร้าง

150,000.00

อาชีวศึกษาบัณฑิต

เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

33 โครงการสนับสุนงานวิจัยคณาจารย์ สถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

280,000.00

ตุลาคม 2562 -

สอน อาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

30,000.00

อาชีวศึกษาบัณฑิต

ฝ่ายหลักสูตรและการ

30 โครงการแสดงผลวิชาการนวัตกรรม และเทคโนโลยี ระดับคณาจารย์

137,000.00

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

28 โครงการพัฒนา คอศ. 2 - 6 ตามกรอบคุณวฒิการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตร

29 โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สิน

จานวนเงิน

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ

เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจดการเรียนการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
37 โครงการศึกษาดูงานยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับสู่
การเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล

หมายเหตุ

ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนิน

โครงการ

โครงการ

บริหารงานบุคคล

พ.ค.-63

5,000.00

39 โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจาปี 2563

บริหารงานบุคคล

ธ.ค.6และเม.ย63

15,000.00

40 โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจาปี 2563

บริหารงานบุคคล 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.

15,000.00

41 โครงการจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานประชาสัมพันธ์

1 พ.ย.6362 - 31

10,000.00

42 โครงพัฒนาแหล่งเรียนรู้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งานประชาสัมพันธ์

มีนมีาคม
.ค.-6363

15,000.00

43 โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งานประชาสัมพันธ์

1 ต.ค. 62 - 30

10,000.00

44 โครงการชีวิตดีดี มีได้ทุกวัน เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสถาบัน โดย

งานประชาสัมพันธ์

กันมียายน
.ค.-6363

3,000.00

กิจกรรมนันทนาการ
45 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์การแพทย์ ประจาสถาบัน

งานประชาสัมพันธ์

มี.ค.-63

2,000.00

46 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

งาน อาคารสถานที่

50,000.00

47 โครงการซ่อมแซมโรงเก็บของ

งาน อาคารสถานที่

100,000.00

48 โครงการบารุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคสถาบันฯ

งาน อาคารสถานที่

50,000.00

ลาดับ

ชื่อโครงการ

38 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รวมงบประมาณ

2,285,000.00

-

แบบ.01

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

วิธีดาเนินการ
1.สารวจความต้องการครุภัณฑ์ของ
แต่ละงาน

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

กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

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

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

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

แบบ.01

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

วิธีดาเนินการ

จัดซื้อวัสดุ
สานักงาน
จานวน 120
รายการ

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

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 61 – ก.ย.
62

งบประมาณ
420,000
บาท

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

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

จานวนเงิน
420,000
420,000

เหตุผลคาชี้แจง

แบบ.01

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

7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 ตุลาคม
2561 – 30
กันยายน
2562

งบประมาณ

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

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

แบบ.01

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

7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อานวยการ

วิธีดาเนินการ

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

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

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

จานวนเงิน

เหตุผลคาชี้แจง
ใช้งบประมาณ
495,000 บาท
เหลือจ่ายปีเก่า
495,000 บาท

แบบ.01

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

วิธีดาเนินการ

1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินการขอซื้อขอจ้าง
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
4.จัดหาผู้รับเหมา
5.ดาเนินงานตามโครงการ
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

งบประมาณ
150,000 บาท

กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

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

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

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

เหตุผลคา
ชี้แจง
รายละเอียด
150,000 บาท
ประกอบ

จานวนเงิน

150,000 บาท

หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

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

วิธีดาเนินการ

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

วิธีดาเนินการ

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

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

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

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

450,000 บาท

หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

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

วิธีดาเนินการ

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

ปรับปรุงซ่อมแซม 1.เสนอโครงการ
ถนนและทางเดิน 2.ดาเนินการขอซื้อขอจ้าง
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
4.จัดหาผู้รับเหมา
5.ดาเนินงานตามโครงการ
6.ทาเรื่องเบิกจ่ายเงิน
7.รายงานผลการดาเนินโครงการ
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก

หมวดเงิน
 งบดาเนินการ
 เงินรายได้  งบลงทุน  อื่นๆ.....
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- บุคลากรภายในและภายนอกสถาบันฯ
- ได้พื้นที่ถนนและทางเดินกว้างและยาวเมตร
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 337 เมตร
- ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรบนถนน
- ถนนและทางเดินมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- คุณภาพของงาน
- ระยะเวลาการทางาน การส่งมอบงาน

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

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

จานวนเงิน

เหตุผลคา
ชี้แจง

480,000 บาท
480,000 บาท

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

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

กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ
1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินการขอซื้อขอจ้าง
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง
วิธีดาเนินการ

8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)

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

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

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

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

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

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

กิจกรรมหลัก
สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
ประจาปี 2562

วิธีดาเนินการ

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

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

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจาปี 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ:งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...65,000... บาท
(หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
รายละเอียด
ค่าวัสดุ
65,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
65,000 บาท
65,000 บาท

เหตุผลคาชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก
สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
ประจาปี 2562

วิธีดาเนินการ

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

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

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจาปี 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ:งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...65,000... บาท
(หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
รายละเอียด
ค่าวัสดุ
65,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
65,000 บาท
65,000 บาท

เหตุผลคาชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ชื่อโครงการ : โครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารงานบุคคล สานักงานผู้อานวยการสถาบัน
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และทางรัฐบาลได้กาหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งได้ถือเป็นนโยบายและปฏิบัติ
กาหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นประจาทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้
ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินและร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีที่เป็นแม่ ที่มีบทบาทสาคัญยิ่ง
ต่อบุคคลในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เพื่อเป็นการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี
ด้ ว ยส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น ล้ น พ้ น ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แม่ของแผ่นดิน สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จัดโครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชขึ้น ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและเพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมาน
สามัคคีแก่ประชาชนในชุมชนแล้วยังร่วมส่งเสริมให้ลูกทุกคนได้ราลึกนึกถึงคุณงามความดีของแม่
ตนเองด้วย
5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรเกิดความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อ
เป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน แม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

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

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

9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบประมาณ
3,000 บาท

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

ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- บุ ค ล า ก ร ใ น ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จารวน 17 คน มีส่วนร่วมเฉลิม
พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562
และได้ แ สดงออกถึ งความกตั ญญู ก ตเวทีแ ละแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ใ น พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล
อดุลยเดชผู้ที่เป็นแม่ของแผ่นดิน
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- แบบประเมินความพึงพอใจ (ดัชนีตัวชี้วัด 5 ระดับ)

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
ผู้รับผิดชอบโครงการ:งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...3,000... บาท
(สามพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
ค่าวัสดุ
1) ค่าป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
2) ดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา
3) ดอกไม้เครื่องราชสักการะ
4) กรวยดอกไม้
5) เกียรติบัตร

ตัวคูณ
ค่าใช้จ่าย
3,000 บาท

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
3,000 บาท

3,000 บาท

เหตุผลคาชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพของนักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารงานบุคคล สานักงานผู้อานวยการสถาบัน
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 สร้ างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ เพื่อพัฒ นาคุณภาพของครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
บุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการดารงชีวิตมนุษย์ในสังคม ทั้งในด้านส่วนตัวและ
อาชี พ การท างาน และยั ง ท าให้ การติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ กับ บุ คคลอื่ น ๆ เป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น ส่ ง ผลให้ การ
ดาเนินงานในด้านต่างๆ ประสบความสาเร็จตามไปด้วย และเมื่อบุคคลใดมี สัมพันธภาพที่ดี เกิดความ
เชื่ อ มั่ น ในตนเอง และพร้ อ มที่ จ ะมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลิ กภาพที่ ดี ขึ้ น ดั ง นั้ น การพั ฒ นาบุ คลิ ก ภาพจึ ง มี
ความสาคัญต่อทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง เป็นผู้มีบทบาท
และหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา ซึ่งจะส่งผล ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

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

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2561
– กันยายน
2562
ปีงบประมาณ
2562

งบประมาณ

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

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพของนักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...50,000... บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
1.
2.
3.
4.

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน

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

เหตุผลคา
ชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

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

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีละ 1 ครั้ง
ปีงบประมาณ
2562

งบประมาณ

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

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...120,000... บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน เหตุผลคาชี้แจง
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 17 คน
- ผู้บริหาร
- พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่
2) ค่าที่พัก
- ผู้บริหาร
- ผู้บริหาร
- ผู้บริหาร
- พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่
3) ค่าเช่ารถ
จ้างเหมารถโดยสาร
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

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

4,320 บาท
12,480 บาท

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

3,600 บาท
6,000 บาท
2,400 บาท
27,300 บาท

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

12,000 บาท
23,168 บาท

4) ค่าวัสดุค่าของที่ระลึก
ค่าป้ายโครงการ
ค่าเอกสารและวัสดุ
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

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

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างทักษะ การปลูก การบารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูก
ผ้ าประดับ ส าหรับลู กจ้า งและบุค ลากรในสั งกัด สถาบันการอาชีว ศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารงานบุคคล สานักงานผู้อานวยการสถาบัน
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
การจัดงานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถาบัน มีการดาเนินงานเป็นประจา ทาให้ต้องมีการ
ตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม การบารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูกผ้าประดับ เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง
ที่ใช้งานเป็นประจากับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน หากบุคลากรในหน่วยงานสามารถจัด
ตกแต่งได้ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้การจัดงานหรือกิจกรรมมีความสวยงามยิ่งขึ้น ซึ่งบุคลากรใน
หน่วยงานสถาบันมีความจาเป็นต้องมีการอบรมและฝึกปฏิบัติ เพื่อสามารถนาไปใช้งานได้ในกิจกรรม
ของหน่วยงานได้
5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรเกิดองค์ความรู้ มีทักษะ การปลูก การบารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และ
ผูกผ้าประดับ นาประสบการณ์ที่ได้มาบูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมายหลัก
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรในสถาบัน จานวน 15 คน
6.2 เชิงคุณภาพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีประสิทธิภาพในการ
การปลูก การบารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูกผ้าประดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพระดับปริญญาตรี ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 5 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร

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

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 30,000 บาท

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

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : : โครงการเสริมสร้างทักษะ การปลูก การบารุงรักษา การจัดตกแต่งสวน และผูกผ้า
ประดับสาหรับลูกจ้างและบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารงานบุคคล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...30,000... บาท
( สามหมื่นบาทถ้วน )
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
- ค่าวิทยากร
1 คน x 600 บาท x 7 ช.ม
- ค่าอาหารกลางวัน
20 คน X 120 บาท X 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่าง
20 คน X 35 บาท X 2 มื้อ
- ค่าวัสดุ
22,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

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

เหตุผลคาชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ:งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
การประชาสั มพันธ์ส ถาบันฯ ถือเป็นอีกหนึ่งในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารและความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ภายในสถาบันฯ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทราบก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อกันระหว่างสถาบันฯ
กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการ
จัดการศึกษาและภารกิจต่างๆ ของสถาบันให้ดาเนินไปด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
5. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียน ปรับภาพลักษณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้
ด้านอาชีวศึกษา ให้กับผู้ปกครองสถานประกอบการ และชุมชน
6. เป้าหมายหลัก
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 6 ฉบับต่อปี
6.1.2 ผลิตสื่อออนไลน์ สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย นวัตกรรม โครงการ
สิ่งประดิษฐ์อย่างน้อย 1 เรื่องต่อเดือน
6.2 เชิงคุณภาพ
หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ ชุมชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทั้ง
เอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วถึง

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

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

งบประมาณ
50,000 บาท

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

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

11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
แบบสารวจความพึงพอใจ

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...50,000... บาท
( ห้าหมื่นบาทถ้วน )
กิจกรรม /รายละเอียด

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

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

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

50,000 บาท

เหตุผล
คาชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบั ณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยีตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 1: มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
 นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 3: พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในทุก
ระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร
ระดับปวช,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2556 และประกาศสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญและความจาเป็นในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ให้มี
ความพร้อมด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอาจารย์ ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน และด้ า นนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การดั ง กล่ า วให้ บ รรลุ

วัตถุประสงค์ของระเบียบข้างต้น จึงได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมความพร้อม และวางแนวทางการปฏิบัติประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556
และประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
5.2 เพื่อทบทวนและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์ในการปฏิบัติตามเกณฑ์
หลักสูตร คอศ.1
6. เป้าหมายหลัก
6.1 เชิงปริมาณ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาบันฯ จานวน 80 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วางแผนการด าเนิ นงานเพื่อ ทบทวนและติด ตามผลการดาเนิ น การของ
หลักสูตร จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอาจารย์ ด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และด้านนักศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตามระยะเวลาที่กาหนด
6.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ
ตรวจประเมินและสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทา คอศ. 1
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนา คอศ.1 ตามกรอบ
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
จานวน 4 ครั้ง

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

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

มีนาคม 2562

65,000 บาท

กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

6. ติดตาม/ประเมินผล
7. สรุปประเมินผล
8. รายงานผลการดาเนิน
โครงการ
8. งบประมาณ แหล่งเงิน/จานวนเงิน (แยกตามกิจกรรมหลัก)
งบประมาณที่ใช้ 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
แหล่งเงินทุน  ภายใน  ภายนอก
หมวดเงิน
 งบดาเนินการ  งบลงทุน  อื่นๆงบรายจ่ายอื่น...
9. สถานที่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
- เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม และวางแนวทางการปฏิ บั ติ
- ค ณ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐาน หลั กสู ตร สถาบันการอาชีว ศึกษา
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศ ภ า คต ะ วั น อ อก เฉี ย งเ ห นื อ 4
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา จานวน 80 คน
ตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ประกอบกั บ ประกาศ
คณะกรรมการการอาชีว ศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556
แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร ลงวั น ที่ 6
ธันวาคม 2560
- เพื่อทบทวนและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์
ในการปฏิบัติตามเกณฑ์หลักสูตร คอศ.1
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1)
- แบบสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 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  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญา
ตรี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณ : 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
เหตุผลคาชี้แจง
1) ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 7 ชม x 1 คน)
4,200 บาท
2) ค่าอาหารว่างและ
(35 คน x 35 บาท X 2 มื้อ)
1,225 บาท
เครื่องดื่ม
3) ค่าวัสดุและอุปกรณ์
10,825 บาท
รวมทั้งสิ้น
16,250บาท
กิจกรรมที่ 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญา
ตรี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
1) ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 7 ชม x 1 คน)
4,200 บาท
2) ค่าอาหารว่างและ
(35 คน x 35 บาท X 2 มื้อ)
1,225 บาท
เครื่องดื่ม
3) ค่าวัสดุและอุปกรณ์
10,825 บาท
รวมทั้งสิ้น
16,250บาท
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 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  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3
วงเงินงบประมาณ : 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
เหตุผลคาชี้แจง
1) ค่าตอบแทนวิทยากร
(600 บาท x 7 ชม x 1 คน) 4,200 บาท
2) ค่าอาหารว่างและ
(35 คน x 35 บาท X 2 มื้อ) 1,225 บาท
เครื่องดื่ม
3) ค่าวัสดุและอุปกรณ์
10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
16,250บาท
กิจกรรมที่ 4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
1) ค่าตอบแทนวิทยากร
(600 บาท x 7 ชม x 1 คน) 4,200 บาท
2) ค่าอาหารว่างและ
(35 คน x 35 บาท X 2 มื้อ) 1,225 บาท
เครื่องดื่ม
3) ค่าวัสดุและอุปกรณ์
10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
16,250บาท
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา
เฉพาะพื้นฐานหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 1: มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
 นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการ
เรียนการสอนในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุง
หลักสูตรระดับปวช,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.
2560 ซึ่ ง ก าหนดให้ ทุ ก หลั ก สู ต รต้ อ งพั ฒ นาให้ ทั น สมั ย โดยมี ก ารประเมิ น และรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะๆ
อย่ างน้ อยตามรอบระยะเวลาของหลั กสู ตร หรือทุกรอบ 5 ปี นั้น สถาบันการอาชีว ศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ซึ่งเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นมา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สาขาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ สาขาเทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อ านาจเจริ ญ สาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และหลักสูตรพัฒนาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ได้แก่
สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี สาขาวิ ช าเทคโนโลยี โ ยธา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และสาขาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จะต้องจะได้รับ
การเตรียมความพร้อมเพื่อดาเนิ นการปรับปรุงหลั กสูตรหรือพัฒนาหลั กสู ตรดังกล่าว ซึ่งสถาบัน
จาเป็ นที่จ ะต้องจัดทาคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งประกอบด้ว ยโครงสร้า งหลักสู ตร คาอธิบาย
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
และแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันฯ เพื่อให้แต่ละหลักสูตรที่จัดการศึกษาในสถาบันฯ ยึดถือเป็ นแนวทาง
ปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร หรือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้ สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
พ.ศ. 2560 (มคอ.1) ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คู่ มือทั้ง 2 ฉบับ
ดังกล่าว เมื่อพัฒนาและปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
5 .วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ได้มีส่ว นร่ว มในการพัฒ นาคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่ วไปให้ มีมาตรฐานผลการเรียนรู้
(Learning Outcome) และแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum
Mapping) ครบถ้วนสมบูรณ์ และสัมพันธ์กับคาอธิบายรายวิชา สมรรถนะรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรของสถาบันฯ
5.2 เพื่อให้คณาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ที่ รับผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดวิช า
เฉพาะในส่วนของวิชาเฉพาะพื้นฐาน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่มือหมวดวิชาเฉพาะในส่วนของวิชา
เฉพาะพื้ น ฐาน ให้ มี ม าตรฐานผลการเรี ย นรู้ (Learning Outcome) และแผนที่ ก ระจายความ
รั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ (Curriculum Mapping) ครบถ้ ว นสมบูร ณ์ และสั มพั น ธ์ กั บ
คาอธิบายรายวิชา สมรรถนะรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของสถาบันฯ
5.3 เพื่อให้แต่ละหลักสูตร จัดการศึกษาในสถาบันฯ ยึดถือคู่มือทั้งสองฉบับเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร หรือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้ สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ
6. เป้าหมาย
- คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จานวน 50 คน
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และหมวดวิชาเฉพาะในส่วนของวิชาเฉพาะพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละ

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

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

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

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

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาชีวศึกษาบัณฑิต
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

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

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

เหตุผลคา
ชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนา คอศ.2-6 ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 1: มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
 นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 3: พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาคุ ณ ภาพและเพิ่ มปริ ม าณผู้ เ รี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของ ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร
ระดับปวช,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2556 และประกาศสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญและความจาเป็นในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ให้มี
ความพร้อมด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอาจารย์ ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน และด้ า นนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การดั ง กล่ า วให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของระเบียบข้างต้น จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา คอศ.2-6 ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

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

วิธีดาเนินการ

การประชุม
พัฒนา คอศ.2-6
ตามกรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพ

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

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มีนาคม 2562

งบประมาณ
20,000 บาท

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

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนา คอศ.2-6 ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาชีวบัณฑิตศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในการพัฒนา คอศ.1-6
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
วงเงินงบประมาณ : 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
เหตุผลคาชี้แจง
1. กิจกรรม/
1) ค่าอาหารกลางวัน
(120 บาท x 80 คน)
9,600 บาท
โครงการนี้ ใช้เวลา
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 35 บาท X 2 มื้อ X 80 คน)
5,600 บาท
ดาเนินการ 1 วัน
3) ค่าวัสดุ
4,800 บาท
รวมทั้งสิ้น
20,000 บาท
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

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

สถาบันฯ ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ อาจารย์และ
บุคลากรของสถาบัน ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวทาง และเทคนิคการเขียนหัวข้อโครง
ร่างงานวิจั ยตามระเบี ยบวิธีวิจัย อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้
ประกอบในการพัฒนาประเทศได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และการเขียนหัวข้อโครงร่าง
งานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการนาเสนอในรูปแบบต่างๆ
5.2 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนเขียนหัวข้อโครงร่างงานวิจัย
ระหว่างนักวิจัยจากสถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ
6. เป้าหมายหลัก
6.1 เชิงปริมาณ
- คณาจารย์ ผู้รั บผิ ดชอบหลักสูตร จานวน 50 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
หลั กการแนวทาง และเทคนิ ค การเขี ยนหั ว ข้ อโครงร่ างงานวิจัย และระเบียบวิ ธีวิจัย อีกทั้งยั ง
สามารถเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ประกอบในการพัฒนาประเทศได้
6.2 เชิงคุณภาพ
- คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 50 คน สร้างงานวิจัยและตีพิมพ์
เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ
7. ระยะเวลา/วิธีการดาเนินการ
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 การอบรม
เชิงปฏิบัติการสร้างองค์
ความรู้ด้านกระบวนวิธี
วิจัย (Research
Methodology)
กิจกรรมที่ 2 การอบรม
เชิงปฏิบัติการเขียน
ข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากหน่วยงาน
ภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศ

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

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
มีนาคม 200,000 บาท
2562

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

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์เพื่อสร้างงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่
ในการประชุมทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 200,000 (สองแสนบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนวิธีวิจัย(Research Methodology)
กิจกรรม /รายละเอียด

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน

เหตุผลคา
ชี้แจง

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

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

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

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

วิธีดาเนินการ

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
ผลลัพธ์ (outcome)/Impact
1. สถาบันฯ สร้างเวทีระดับอุดมศึกษา ในการ
จานวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการนี้ไม่ต่า
ประกวดและเผยแพร่ งานวิจั ย ของคณาจารย์ ร้อยละ 80 ของจานวนคณาจารย์ทั้งหมดใน
สถาบันฯ เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอก
สถาบัน
2. นักศึกษา คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ นา
ผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้า
ร่ ว มโครงการตามประเภทการวิ จั ย เพื่ อ
เผยแพร่และร่วมประกวด
11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับความรู้ความชานาญภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา และคณาจารย์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 3: พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของ
ชุมชน
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
ด้ ว ยปั จ จุ บั น ภาษาอั ง กฤษ และภาษาต่ า งประเทศอื่ น ๆ เช่ น ภาษาจี น ภาษาญี่ ปุ่ น
ภาษาเยอรมัน กาลังมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น รวมถึงจากผลการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บั ณฑิตได้ส ะท้อนความพึงประสงค์ของบัณฑิตที่ต้องมีสมรรถนะด้านการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับดี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนหลักสู ตรปริญญาตรีจาเป็นต้องมีทักษะ
ภาษาอั ง กฤษระดั บ ดี ด้ ว ยนั้ น เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและคณาจารย์ ใ ห้ มี ส มรรถนะด้ า น
ภาษาต่างประเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงตระหนักในเรื่องดังกล่าวนี้
และได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อพั ฒนานักศึกษา และคณาจารย์ ให้เกิดทักษะ และความชานาญ ใน
การใช้ภาษาต่างประเทศในระดับชีวิตประจาวันและระดับวิชาการ ในงานวิจัยและบริการวิชาการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาทักษะ และความชานาญ ในการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับชีวิตประจาวัน
และระดับวิชาการ ในงานวิจัยและบริการวิชาการ แก่นักศึกษา และคณาจารย์
5.2 เพื่อยกระดับสมรรถนะและมาตรฐานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศด้านการสื่อสารและ
วิชาการให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลภายนอก และสถาบันทดสอบภาษาต่างประเทศต่างๆ

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

วิธีดาเนินการ

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

- ผลการทดสอบทักษะภาษาต่างประเทศ
แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับความรู้ความชานาญภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา และคณาจารย์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 150,000 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน

1) ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 4 คน

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

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

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

(230 คน x 100 บาท)

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

35,860 บาท
23,000 บาท

150,000 บาท

เหตุผลคา
ชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในประเทศ และระหว่างประเทศ (IVENE 4 Cooperation Partnership)
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันฯ
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 3: พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายและสนับสนุนให้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่ ว มมือ ทางวิ ช าการระหว่ างหน่ว ยงานสถานประกอบการ และ
สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ร่ ว มมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลั ก สู ตร
ระดับป,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
ปั จ จุ บั น สถาบั น การอาชี ว ศึก ษาภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ 4 มี พั นธกิ จหลั กในการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ซึ่งจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษารายด้านตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้าน
อาจารย์ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และด้านนักศึกษา จาเป็นต้องเข้าร่วมกับ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ (MOU) กลุ่มความร่วมมือเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่มความร่วมมือด้าน
การวิจัย นวัตกรรม กลุ่มความร่วมมือระบบสารสนเทศ และเครือข่ายห้องสมุดนานาชาติ กลุ่มความ
ร่วมมือด้านปริญญานิพนธ์ และกลุ่มความร่วมมือด้านอื่นๆ ซึ่งดาเนินการโดยภาคเอกชนที่สนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษา

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

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
เดือน มกราคม –
ธันวาคม 2562

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

งบประมาณ
50,000 บาท

หมวดเงิน

 งบดาเนินการ  งบอุดหนุน  เงินรายได้  อื่นๆ.....

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

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเทศ
และระหว่างประเทศ (IVENE 4 Cooperation Partnership)
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 50,000 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
เหตุผลคาชี้แจง
1) ค่าแทนวิทยากร จานวน 4 คน
2) ค่าอาหารกลางวัน
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4) ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร

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

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

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

50,000 บาท

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ชื่อโครงการ โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันฯ
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 1: มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
 นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 3: พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร
ระดับปวช, ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อ
ทุกส่วนของสังคมไทยอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นนอกจากสถาบันฯจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความ
เป็นไทยแล้ว สถาบันฯ ยังมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่สามารถดารงชีวิต ประกอบอาชีพในสังคม
แห่ ง การเปลี่ ย นแปลงนี้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมอยู่ ใ นโลกปั จ จุ บั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ด้ ว ยการจั ด
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่จาเป็นของคนรุ่นใหม่ โดยเน้นคุณค่า ความสามารถในการเรียนรู้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีเหตุผล ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถในการทางานร่ ว มกัน การยอมรั บความแตกต่างทางความคิ ด ความเชื่อ ศาสนา
วัฒ นธรรม มีความรักในธรรมชาติสิ่งแวดล้ อมและเพื่อนมนุษย์ ในการผลิตบัณฑิตนั้น สถาบันฯ

คานึงถึงการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ดังนั้นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณ ฑิต จะทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของคุณภาพบัณฑิต ซึ่ง
จะเป็ น ประโยชน์ ต่อ การพัฒ นาและปรั บปรุงหลั ก สู ต ร และเป็ นประโยชน์ต่อ การจั ดทาแผนรั บ
นักศึกษาของสถาบันฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิ ตที่สาเร็จการศึกษา
ในด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
6. เป้า หมายหลัก สถานประกอบการ ห้ างร้านหรือองค์กรธุ รกิจ ตอบแบบสอบถามผู้ ใช้บัณฑิ ต
สถาบันฯร้อยละ 100
กลุ่มเป้าหมาย
สถานประกอบการ ห้างร้านหรือองค์กรธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตสถาบันฯ มี
ความพอใจในการใช้บัณฑิตสถาบันฯ
7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. วางแผนการ
ดาเนินการ
2. ดาเนินโครงการ
3. ติดตาม/
ประเมินผล
4. ปรับปรุงการ
ดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
เดือนตุลาคม 2561
– มกราคม 2562

งบประมาณ

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

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

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

11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- รายงานวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 80,000 บาท
(แปดหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

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

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
5,000 บาท

6,700 บ. X 6 แห่ง

40,200 บาท
34,800 บาท

80,000 บาท

เหตุผล
คาชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันฯ
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 2: พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร ทาง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
 นโยบายที่ 4: การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูคณาจารย์
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
ภาคนิพนธ์ผลงานทางวิชาการที่กาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน
ตามหลักวิชาการ จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ โดยการนาความรู้จากแหลง
ต่ า งๆ มาประมวลร้ อ ยเรี ย งเพื่ อ วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการ หรือสื่อสิ่งพิมพ์และในที่ประชุมสัมมนา โดยการพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยประเภทต่างๆ
จะต้องผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบเนื้อหาสาระความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาการนั้ นๆ
นอกจากนี้จะต้องมีรูปแบบการจัดพิมพ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของประเภทงานวิจัย หรือตามที่
คณะกรรมการประเมินอีกด้วย ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงจัดทา
โครงการนี้ขึ้นโดยมีนโยบายจะส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันคณาจารย์และบุคคลากรของสถาบันให้
จัดทางานวิจัยและนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน พัฒนาการเรียนการ
สอน และนาประโยชน์ไปใช้กับสังคมโดยส่วนรวมอีกด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อวางแนวทางให้ครูคณาจารย์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สามารถในการเขียนงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่นๆ ที่พัฒนาจากโครงงานหรืองานวิจัย
5.2 เพื่อกาหนดรกรอบและรูปแบบการนิพนธ์งานวิจัย ให้ครู คณาจารย์ ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และผู้สนใจ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเวทีวิจัย
และวารสารทางวิชาการ
6. เป้าหมายหลัก ผู้เข้าประชุม จานวน 15 คน

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

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2562

งบประมาณ

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

ผลิตขั้นสุดท้าย (output)/Impact
1. ครู คณาจารย์ ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ 4 สามารถในการ
เขีย นงานวิจั ยหรื องานวิช าการอื่นๆ ที่พัฒ นา
จากโครงงานหรืองานวิจัย
2.รู ป แบบการนิ พ นธ์ ง านวิ จั ย ส าหรั บ ครู
คณาจารย์ ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภา
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และผู้สนใจ ตลอดจน
กรอบการเผยแพร่ ป ระชาสั มพัน ธ์ในเวทีวิจั ย
และวารสารทางวิชาการ

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

11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- แบบสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจาสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 25,000 บาท
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

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

จานวนเงิน
10,800
3,150
16,050
25,000

เหตุผล
คาชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สิน
ราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ : งานนิติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
เนื่ องจาก ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา เห็ น ว่า ในการรับ ส่ งงานในหน้ า ที่
ราชการของผู้อานวยการสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความยุ่งยาก
และมีเ อกสารในการรั บ มอบงานจ านวนมาก จึง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 45 (3) แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 มาตรา 31 แห่ ง
พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และข้อ 8 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่ง
งานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 จึงมี คาสั่งที่ 1571 / 2560 เรื่อง มอบอานาจผู้อานวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการรับ ส่ง
งานในหน้ าที่ร าชการ) ลงวัน ที่ 29 กัน ยายน 2560 ซึ่งมอบอ านาจให้ ผู้ อานวยการสถาบั นการ
อาชีวศึกษาแต่ละแห่งปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการรับส่ง
งานในหน้าที่ราชการของผู้อานวยการสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดังนั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงมีคาสั่งที่ 335/2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ ลงวันที่ 6 มิถุนายน
2561 ซึ่งมีหน้าที่ ประชุมวางแผนการดาเนินงาน จัดทาโครงการดาเนินการตรวจสอบรายงานการ
รับส่งทรัพย์สินราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ศึกษากฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และคาสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คาแนะนา และชี้ประเด็นสาคัญในการปรับปรุง แก้ไข รายงานการรับส่งทรัพย์สิน
ราชการให้ถูกต้อง แก่สถานศึกษาในสังกัดสถาบันทุกแห่ง เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการ
รับส่งทรัพย์สินราชการ เข้าให้ข้อมูลหรือยื่ นเอกสารที่เป็นประโยชน์ ในการปรับปรุง แก้ไข รายงาน

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

7. ระยะเวลา/วิธีดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
ตุลาคม 2561 15,000
มกราคม 2562
บาท

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

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการรับส่งทรัพย์สิน
ราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานนิติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม /รายละเอียด
ตัวคูณค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
เหตุผลคาชี้แจง
1.ค่าอาหารกลางวัน
(30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
2,100 บาท
2. ค่าอาหารว่าง
(30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
8,400 บาท
รวมทั้งสิ้น
15,000 บาท
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ชื่อโครงการ โครงการนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพ อาชีวศึกษาบัณฑิต
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
ด้ว ยพระราชบั ญ ญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกั น
คุณภาพ การศึกษา มาตรา 48 บัญญัติไว้ว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกั น คุณภาพ ภายในสถานศึกษา และให้ ถื อว่า การประกัน คุณภาพภายในเป็นส่ ว นหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงเป็นกลไกลที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจ
ให้ทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมเชื่อมั่นได้ว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันฯ ได้เห็นถึงความสาคัญของคุณภาพ ประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพภายใน
จึงได้ จัดทาโครงการนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจระบบการนิเทศงานตามกรอบการประกัน
คุณภาพ การศึกษาระดับปริญญาตรี
5.2 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา นาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางาน อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถ จัดทารายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
6. เป้าหมายหลัก
6.1 เชิงปริมาณ
- คณะผู้บริหารสถาบัน จานวน 6 คน
- คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา จานวน 70 คน

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

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา 2561
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานประกันคุณภาพ อาชีวศึกษาบัณฑิต
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...25,000... บาท
( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
กิจกรรม /รายละเอียด

ตัวคูณค่าใช้จ่าย

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

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

เหตุผล
คาชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพ อาชีวศึกษาบัณฑิต
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3..1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
คุณภาพการศึกษาเป็นสิ่ งที่จาเป็นต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งสถานศึกษาควรให้
ความส าคัญต่อเรื่องดังกล่ าวเป็ นอย่างมาก สถาบันฯ จึงจาเป็นต้องมีระบบกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ
กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ โดยมุ่งจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้ ได้ตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2558 นั้นทุกคนทุกฝ่ายจาเป็นต้องมีส่วนร่วมและให้ความสาคัญ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
5.2 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา นาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางาน อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถ จัดทารายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
6. เป้าหมายหลัก
6.1 เชิงปริมาณ
1.ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้ง 7 แห่ง
2.หลักสูตรที่เปิดสอน จานวน 8 สาขาวิขา
6.2 เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันผ่านการเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

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

วิธีดาเนินการ

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

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
35,000 บาท

กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

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

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

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

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานประกันคุณภาพ อาชีวศึกษาบัณฑิต
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...35,000... บาท
( สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
กิจกรรม /รายละเอียด
1) ค่าตอบแทนวิทยากร
2) ค่าอาหารกลางวัน
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4) ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร

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

รวมทั้งสิ้น (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
4,200.7,200.4,200.19,400.-

35,000 บาท

เหตุผลคา
ชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ชื่อโครงการ “โครงการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบัน โดยหน่วยงานต้นสังกัด”
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ อาชีวศึกษาบัณฑิต งานประกันคุณภาพ
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3..1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวด 6 มาตรา 48 ก าหนดให้ มี ระบบการประกั นคุณ ภาพการศึกษา โดยให้ ห น่ ว ยงาน
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่ องมีการจัดทารายงานประจาปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่องให้ใช้
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถาบันการ
อาชีว ศึ กษา ลงวั น ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ ส ถาบั นการอาชี ว ศึก ษาในสั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้เป็นเกณฑ์
ในการส่งเสริม การกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ นั้น
สถาบั นการอาชีว ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ประกันคุณภาพภายในสถาบั นฯ จึงดาเนิน “โครงการเตรี ยมรั บการประเมิน คุณ ภาพภายใน
สถาบัน โดยหน่วยงานต้นสังกัด” ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
5.2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพ
6. เป้าหมายหลัก
6.1 เชิงปริมาณ

-

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

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

แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายโครงการ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมรับประเมินคุณภาพภายในสถาบัน โดยหน่วยงานต้นสังกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานประกันคุณภาพ อาชีวศึกษาบัณฑิต
ลักษณะโครงการ :  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  โครงการฝ่าย
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณ : ...20,000... บาท
( สองหมื่นบาทถ้วน )
กิจกรรม /รายละเอียด
1) ค่าอาหารกลางวัน
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3) ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร

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

หมายเหตุ เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
6,480.3,780.9,740.20,000.-

เหตุผลคา
ชี้แจง

แบบ.01

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ สานักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
3. ความสอดคล้อง กับนโยบาย
3.1 ความสอดคล้อง กับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
 นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบัน สอฉ.4
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล
4. หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็นการกาหนดทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานในอนาคตของ
องค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวม ที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูป
ระบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์
ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่
ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับสอดคล้องนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของ สอศ. และที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนาแผนกลยุทธ์
ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ เพื่อเป็น
การกาหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน รวมทั้งการกาหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการที่วางไว้และนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ ให้ ส ถาบั น ฯ มี ก รอบและแนวทางใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย
สอดคล้องนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของ สอศ. และที่เกี่ยวข้อง
5.2 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
ที่ทันสมัย สอดคล้องนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของ สอศ. และที่เกี่ยวข้อง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ จานวน 13 คน

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

ความร่วมมือ
อาชีวศึกษา

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

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

51,400 บาท

