


 
 แผนปฏิบัติราชการ คือแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติ
ภารกิจของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องได้เข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือใน
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารได้
ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา   
หรือปรับแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมได้ทันท่วงที นอกจากนั้น การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
จะท าให้ระบบบริหารงบประมาณของหน่วยงานมุ่งเน้นไปที่ผลงาน และผลลัพธ์มากขึ้น รวมทั้งมีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 คณะผู้จัดท าจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  ของสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เพ่ือให้สามารถตอบสนองนโยบายของหน่วยงานของรัฐบาล/
กระทรวงศึกษาธิการ  หน่วยงานต้นสังกัด  และความเร่งด่วนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงบริบททาง
สังคมอีกด้วย  ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  มีผู้รับผิดชอบในระดับบริหารผู้ปฏิบัติและผู้มี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานด้านการวางแผน การจัดท างบประมาณ และการติดตามประเมินผล    
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  จึงหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2564  นี้จะเป็นเครื่องน าพาให้ผู้ปฏิบัติงานน าไปใช้กับงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และจะ
เป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาหน่วยงานต่อไป 
 
                                                                                     คณะผู้จัดท า 
                                                                สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
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1 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

นายลิขิต  พลเหลา 

ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

บทสรุปของผู้บริหาร 

 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 

การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มาตรา 9 (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด 

ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วน

ราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของ ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ

ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ                    

หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  มาตรา 20 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมาย 

แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือ

โครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการ

จัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า ภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือ

เปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       

พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (ปรับปรุง)  มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  

12  พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายและ

จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                     

พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารส านัก  และหน่วยงาน  

ในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



 

 

2 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” 

ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา             

ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง

กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ

สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด  

ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา

ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 

เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทยโดยประเด็น

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่   

1.  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย  

(1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  

(2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการ  

สอนในสถานศึกษา 

(3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  

(4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  

(5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  

(6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  

(7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 

บทน ำ 



 

 

3 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

2.  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตมุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย

ประกอบด้วย 

(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  

(2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับ 

ศตวรรษท่ี21  

(3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด 

(4) ช่วงวัยผู้สูงอายุส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
 

3.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  มุ่งเน้นผู้เรียน

ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ดังนี้ 

(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21  

(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่  

(3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  

(4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

(5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง

ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  

(6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  

(7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
 

4.  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายโดย  

(1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 

รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย  

(2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม

ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  

(3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มา

สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
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5.  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคมโดย 

(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  

(2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  

(3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

(4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 

(5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
 

6.  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้  

(1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

(2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

(3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  

(4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 

7.  การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศโดย 

(1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  

(2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  

(3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  

(4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา และนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมกีฬา 
 

 เมื่อมาพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยึดหลัก “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และยึดหลักการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต

บนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับประเด็นที่มี

ลักษณะการบูรณาการ และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเ พ่ือการแปลงแผนไปสู่การ

ปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  ดังนี้ 

1. การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของ 

ประเทศโดยจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต  และรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ 
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2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดย

สนับสนุนการวิจัยพัฒนา  การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยี ไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี   การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง

เทคโนโลยี (Technopreneur) 

3. การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ

ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 

การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม

จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวมการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการ

ในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความ

เหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน

อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าให้ความส าคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มี

คุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล 
 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

พ.ศ. 2561  ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา น ามาตรฐานการศึกษาของชาติ ไปเป็นกรอบในการก าหนดมาตรฐานและ

หลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  การส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบ                       

การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึง “มาตรฐานการศึกษาของชาติ” หมายถึง ข้อก าหนด

เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย  เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบส าหรับสร้าง

คนไทย 4.0 ที่แม้จะแตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและของสถานศึกษา   แต่มีจุดหมายร่วมกันคือ ธ ารง

ความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ  ทั้งในมิติเศรษฐกิจ  มิติ

สังคม  และมิติการเมืองต่อไป   ทั้งนี้ เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

โดยจะต้องธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก และมีคุณลักษณะ ได้แก่   

(1) “ผู้เรียนรู้” เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือก้าวทันยุคดิจิทัล

และโลกในอนาคต และมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ ใช้ภูมิ

ปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพบนพ้ืนฐานของความพอเพียง มีความมั่นคงในชีวิต

และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม   
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(2) “ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม” เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา  ทักษะศตวรรษที่ 21  ความฉลาดดิจิทัล  

ทักษะการคิดสร้างสรรค์  ทักษะข้ามวัฒนธรรม  สมรรถนะในการบูรณาการข้ามศาสตร์  และมีคุณลักษณะ

ผู้ประกอบการเพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและมูลค่าให้กับ

ตนเองและสังคม   

(3) “พลเมืองที่เข้มแข็ง” เป็นผู้มีความรักชาติ มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิต

อาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติบนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม 

เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ

ประชาคมโลกอย่างสันติ  โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของจัดการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัยมี

ความต่อเนื่อง เชื่อมโยง และสะสมตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การอาชีวศึกษา  

จนถึงระดับอุดมศึกษา ดังนี้ คุณลักษณะ “ผู้เรียนรู้”   สามารถชี้น าการเรียนรู้ด้วยตนเองมีทักษะการเรียนรู้ 

รู้ทันการเปลี่ยนแปลงปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้  มีความรู้ความรอบรู้ด้าน  

ต่าง ๆ และสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา /การท างาน/อาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตน 

 คุณลักษณะ “ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม”  สามารถแก้ปัญหา สื่อสารเชิงบวก ทักษะข้ามวัฒนธรรม

ทักษะสะท้อนการคิดการวิพากษ์เพ่ือสร้างนวัตกรรม และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 

 คุณลักษณะ “พลเมืองท่ีเข้มแข็ง”  มีความเชื่อมั่นในความเท่าเทียม เป็นธรรมในสังคมมีจิตอาสา  

มีความกล้าหาญทางจริยธรรมเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นในการสร้างสังคมไทยและโลกที่ยั่งยืนมีความ

ซื่อสัตย์ในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
 

 ส าหรับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คณะอนุกรรมการฯ ได้ก าหนด

นโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ประกอบด้วย  4 นโยบาย  10  ยุทธศาสตร์  28 กลยุทธ์                      

และ โครงการ 93 โครงการ  ดังนี้ 

นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ

ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล   

กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ

ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วย 

รูปแบบที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาระบบทวิภาค ี

กลยุทธ์ ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิต

และพัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี และการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ

ตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียน

สายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครอง

และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่ม

ผู้อยู่นอกระบบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้าง

งาน สร้างรายได ้

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

วิชาชีพตลอดชีวิตให้ แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้อยู่นอก

ระบบ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มี ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบ

คุณวุฒิวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ ที่สนใจและคนเก่งได้  

ศึกษาในระดับปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา 

สร้างความม่ันคงในชีวิต 
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กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพ่ือการจูงใจให้สถานประกอบการให้

ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

นโยบายที่  2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ 2  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชน

และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และ 

    บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์และ 

      บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
 

นโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ

สอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ

และเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 

กลยุทธ์ ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับปวช.,ปวส. และ 

      ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียน

การสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา

ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

นโยบายที่   4 :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคณุภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ 

ความรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 
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ข้อมูลทัว่ไป 

ส่วนที่ 1  

 

 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  Institute of Vocational education 

Northeastern Region 4   เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ    โดยอ าศัยอ านาจตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  

จัดท ากฎกระทรวงจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2555 ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม                 

พ.ศ.2555  และประกาศกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 27  มิถุนายน พ.ศ. 2555 จึงเกิดการ

รวมตัวกันของ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยการอาชีพในกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2  คือ   อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ  ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

3. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

4. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

5. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 

6. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

7. วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 

เพ่ือท าหน้าที่ผลิตปัญญาชนคนอาชีวศึกษา  สู่ตลาดแรงงานซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีความต้องการสูง 

และเพ่ิมอัตราก าลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาขั้นสูง โดยเปิดท าการสอนในระดับปริญญาตรี (สาย

ปฏิบัติการ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

สถานที่ตั้ง    เลขท่ี  632     หมู่ที ่4   ถนนวาริน – พิบูล  ต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัด 

                 อุบลราชธานี  34190  บนพ้ืนที่ 31 – 1 – 5 ไร่  

ติดต่อ   โทรศัพท์/โทรสาร   045-210691 045-210692  เว็ปไซด์  http://www.ivene4.ac.th 

 

 

 

 

 

http://www.ivene๔.ac.th/
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

 

 

เลขที ่ 632     หมู่ที่ 4   ถนนวาริน – พิบูล  ต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ   

จังหวัด อุบลราชธานี  34190  บนพื้นที่ 31 – 1 – 5 ไร่  

1. อาคารอ านวยการ    1  หลัง   ราคา 23,504,000 บาท 
2. อาคารวิทยบริการ    1   หลัง  
3. โรงอาหาร              1  หลัง 
4. อาคารบ้านพักครู  จ านวน  6  ยูนิต    
5. ถังน้ าประปาขนาดความจุ  5,000 ลิตร  1 ถัง 
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ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 

นายนิยม ศรีวิเศษ 
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

นายลิขิต พลเหลา 
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

นายจิระวัฒน์ ชวลิต                                    
รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

นายประดิษฐ์  พาชื่น    
รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

นายวินัย จันทรเกษม  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน  
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ข้อมูลบุคลากร 

ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ หมำยเหตุ

1 นายลิขิต   พลเหลา ผู้อ านวยการสถาบันฯ ป.เอก PH.D

2 นายจิระวัฒน์   เชาวลิต รองผู้อ านวยการสถาบันฯ ป.โท รัฐประสารสนศาสตร์

3 นายประดิษฐ์  พาชืน่ รองผู้อ านวยการสถาบันฯ ค.อ.ม เคร่ืองกล

4 นายวินัย  จันทรเกษม ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถาบันฯ
ศศ.ม ภาษาศาสตร์

ประยุกต์

5 นายสุร าภะ  สุร าไพ

ผู้อ านวยการส านักพัฒนา

ยุทธศาสตร์และความร่วมมือ

อาชวีศึกษา

ศษ.ม.  บริหารการศึกษา

6 ดร.ชมุสันติ   แสนทวีสุข ผู้อ านวยการอาชวีศึกษาบัณฑิต ป.เอก วิศวกรรมเคร่ืองกล

7 น.ส. นพรัตน์  ศรีชืน่ งานการเงินและบัญชี
ป.ตรี บริหารธุกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี

8 น.ส. กนกวรรณ  ศรีจันทร์ งานการเงินและบัญชี
ป.ตรี บริหารธุกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี

9 นายกัมพล    หนูกอง บริหารงานท่ัวไป
ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์

สาขาโทรคมนาคม

10 น.ส. อ้อย  กาลพัฒน์ งานพัสดุ
ป.ตรี บริหารธุกิจ 

สาขาวิชาการตลาด

11 น.ส. พิมพ์ชนก นามเหลา งานบุคลากร
ป.ตรี บริหารธุกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี

ฝ่ำยบริหำร

ข้ำรำชกำร

พนักงำนรำชกำร
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12 น.ส. นันทนา  ซ่ือจริง งานอาชวีศึกษาบัณฑิต

ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต 

สาขานวัตกรรมและ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

13 นายพฤษภา  สร้อยเสน งานอาคารสถานท่ี ปวส. สาขาวิชาโยธา

14 น.ส. ยุวดี  สิงสุข งานประชาสัมพันธ์

ป.ตรี คณะสาธารณสุข

ศาสตร์  สาขาวิชา

โภชนาการและการ

15 น.ส. สุภัสสร  มนตรีโพธ์ิ งานอาชวีศึกษาบัณฑิต
ป.ตรี เทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16 นายอลงกรณ์  ประทุมแพง นักการภารโรง มัธยมศึกษาตอนปลาย

17 นางบุญยู้  วงค์ค าเหลา แม่บ้าน ประถมศึกษาตอนต้น

18 นายธีรภัทร  สุขไสย พนักงานขับรถ
ปวส. เทคนิคเคร่ืองกล   

สาขาเทคนิคยานยนต์

19 นายวินัย   นุแล พนักงานรักษาความปลอดภัย มัธยมศึกษาตอนต้น

20 นายจ ารัส   หงษ์ทอง พนักงานรักษาความปลอดภัย มัธยมศึกษาตอนต้น

ลูกจ้ำงช่ัวครำว

ลูกจ้ำงเหมำ

 ข้อมูลบุคลากร (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ หมำยเหตุ



 

 

16 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด    

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 

1 นายธาตร ี พิบูลมณฑา ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิค
อุบลราชธาน ี

คอม. วิศวกรรมเคร่ืองกล ช านาญการพิเศษ 

2 นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว ผู้อ านวยการวทิยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธาน ี

ค.ม. การบริหารการศึกษา 
การจัดการ 

ช านาญการพิเศษ 

3 นายรุ่งวิจักษ ์ หวังมวนกลาง ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิค 
เดชอุดม 

ค.ม. การบริหารการศึกษา ช านาญการพิเศษ 

4 นายณัฐวชิญ ์ ศิริรัชฎานนท ์ ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิค  
ศรีสะเกษ 

ค.ด. การบริหารการศึกษา ช านาญการพิเศษ 

5 นายไพบลูย ์ มีศิลป์ ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพ 
ศรีสะเกษ 

ป.ร.ด. วิจัยและพัฒนาการ
สอนเทคนิคศึกษา 

ช านาญการพิเศษ 

6 นายสมปอง    ทองศร ี ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิค
ยโสธร 

ศษ.ม.  บริหารการศึกษา ช านาญการพิเศษ 

7 นายส ารวย    โพธิ์ไทรย ์ ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิค
อ านาจเจริญ 

ค.ม. การบริหารการศึกษา ช านาญการพิเศษ 

 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2563 
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ข้อมูลนักศึกษา/หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 

แผนรับ
ปี 63 ทล.บ. 1 ทล.บ. 2 ตกค้าง

เทคโนโลยียานยนต์ 2556 20 33 17 6 56

เทคโนโลยีไฟฟ้า 2559 20 13 0 3 16

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2562 20 9 0 0 9

การบัญชี 2556 25 41 14 1 56

คอมพิวเตอร์กราฟิก 2562 25 0 9 0 9

วิทยาลัยเทคนคิเดชอุดม เทคโนโลยีโยธา 2556 20 0 12 0 12

เทคโนโลยีไฟฟ้า 2558 20 14 16 3 33

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์ 2556 20 12 6 1 19

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2557 20 34 38 1 73

การบัญชี 2563 20 20 0 0 20

เทคโนโลยียานยนต์ 2563 20 8 0 0 8

วิทยาลัยการอาชพีศรีสะเกษ เทคโนโลยีการผลิต 2562 20 19 12 0 31

เทคโนโลยียานยนต์ 2557 20 17 19 0 36

เทคโนโลยีไฟฟ้า 2556 20 30 25 1 56

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์ 2557 20 13 8 0 21

การบัญชี 2563 20 23 21 0 44

เทคโนโลยีการผลิต 2563 20 0 0 0 0

วิทยาลัยเทคนคิอ านาจเจริญ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์ 2557 20 0 0 0 0

วิทยาลัยเทคนคิศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนคิยโสธร

ปี พ.ศ. ท่ีเปิดสถานศึกษา สาขาวิชา
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รวม

วิทยาลัยเทคนคิอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุบลราชธานี

สถานศึกษา หลักสูตร รหัส 58 รหัส 59 รหัส 60 รหัส 61 รวม

เทคโนโลยีไฟฟ้า - - - - 0

เทคโนโลยียานยนต์ - 1 - 12 13

วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุบลราชธานี การบัญชี - - - 18 18

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีการก่อสร้าง - - - - 0

เทคโนโลยีไฟฟ้า - - - 4 4

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 2 21 23

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - - - - 0

เทคโนโลยีไฟฟ้า - - 1 18 19

เทคโนโลยียานยนต์ - - - 4 4

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - - 2 7 9

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - - 0

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - - - 9 9

วิทยาลัยการอาชพีศรีสะเกษ เทคโนโลยีการผลิต - - - - 0

0 1 5 93 99

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ

รวม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการ  ปีการศึกษา 2562 
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แผนการเปิดรับนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 

 

เทคโนโลยียานยนต์ 20

เทคโนโลยีไฟฟ้า 20

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 20

การบัญชี 20

คอมพิวเตอร์กราฟิก 20

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีโยธา 20

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีไฟฟ้า 20

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 20

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20

การบัญชี 20

เทคโนโลยียานยนต์ 20

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เทคโนโลยีการผลิต 20

เทคโนโลยียานยนต์ 20

เทคโนโลยีไฟฟ้า 20

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 20

การบัญชี 20

เทคโนโลยีการผลิต 20

วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 20

หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

สถานศึกษา หลักสูตร/สาขา จ ำนวนแผนรับ
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ท่ี สถานศึกษา หลักสูตร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

นางสาวแสงเดือน  เพชรผดุง

นายสถิระ  กาญจันดา

นายคุณากร  ผ่านส าแดง

นายปัญจพร  พฤกษชาติ

นายสวัสด์ิ  ธงไชย

นายทรงวุฒิ  วิมลพัชร

นายอิทธิพล  สุขเต็ม

นายชนินทร์  พบลาภ

นายชวินทร์  พลหาญ

นางสาวฐานิดา  อุทธา

นางราณี  ศรีสุรนารี

นางสุพัตรา  วงศ์วิศาลพร

นางสาวพัชนี  ตันติเศรษฐ

นางบังอร  พันธ์โสภา

นายสุริยา  จันทร์ส่อง

นางรติภัทร  จันทร์ส่อง

นายพิศิษฐ์  อู่ศิริกุลพาณิชย์

นายสุระชาติ  พละศักด์ิ

นายชติณรงค์  อักษรศรี

นางสาวทักษิณา  ชมจันทร์

นายเรืองชยั  เขียวสด

นายธนัท  ทวีวัฒน์

นายกิตติศักด์ิ  แนวบุตร

นายธนกฤต  สมคะเนย์

1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีไฟฟ้า

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2 วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุบลราชธานี การบัญชี

คอมพิวเตอร์กราฟิก

3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีโยธา

ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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นายเลิศ  ก้านเหลือง

นางยุภาพรรณ  ก้านเหลือง

นายบัญชา  ปัญญามงคล

นายสุภาษิต  ดวนใหญ่

นายอักษรทัย  งามแสง

นายวีระวัฒน์  ภูสมหมาย

นายอรุณ  ทองกลม

นางมัลลิกา  สิทธิโชค

ว่าท่ี ร.ต. ปิยะ  ภูมิภักด์ิ

นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ่

นางปริษา  ป้ันดี

นายคณิศร  บัวจันทร์

ดร. ธนชน  อินทจักทร์

นายพรธิวา  วงษ์พิทักษ์

นางสาวปุณณดา  ค าเสียง

นางสาวอิสราภรณ์  พบลาภ

นางณัฐิกา  สิมชมภู

นางสาวปริยากร  ปริโยทัย

นางสาวพิชชาพิมพ์  ศรีเสมอ

นางมลีทอง  จารุพงษ์

นายสุระชยั  จันทร์ชนะ

นายจิรโรจน์  เลิศธนเป่ียมสุข

 นายจิรศักด์ิ  ดุษฎี

นายเชวงศักด์ิ  แก้วเนตร

นายอธิวัฒน์  สารโพคา

นายทวี  มณีสาย

นายชยัสมร  ทนทาน

นายสุพงศ์สิทธ์ิ  สมัครสมาน

นายพิสิฐพงศ์  จันทร์หอม

นายศักรินทร์  ไชยปัญญา

4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีไฟฟ้า

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การบัญชี

เทคโนโลยียานยนต์

5 วิทยาลัยการอาชพีศรีสะเกษ เทคโนโลยีการผลิต

ท่ี สถานศึกษา หลักสูตร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ) 
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ท่ี สถานศึกษา หลักสูตร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

นายสุรเดช  จันทร์สา

นายกฤษฎา  ท่ังทอง

ว่าท่ี ร.ท. สาคร  ศรีสุวรรณ์

นายทวี  ละลอกน  า

นายวัชระ  ดียะตาม

นายประศาสตร์  ค าตา

นายสนั่น  ค าบุดดา

นายศุภฤกษ์  ศรีดาว

นายเพ่ิมพูน  อนันตา

นายสุรศักด์ิ  บุญเอก

นายชงิชยั  ศรีสุรัตน์

นายสนองศิลป์  ศิริโสม

นายฤทธิเดช  บุญตา

นายอภิชล  แสวงดี

นายวีระศักด์ิ  สุวรรณเพชร

นายวิวัฒน์  นัสสาสาร

นางเมตตา  บันลือหาญ

นางสาววรรณภา  แคนไธสง

นางสาวปิยธิดา  สายสุทธ์ิ

นางทารินทร  วิเวกวินย์

นายจุมพล  ชมุสงค์

นายรังสรรค์  ศรีเสมอ

นายอุทัย  พลเขตต์

นายอุดมศักด์ิ  นามมนตรี

นายสุพัฒน์  แนวจ าปา

นายประศาสตร์  ลูกอินทร์

นายธีรพงษ์  ตาทอง

นายศักด์นรินทร์  ผิวเหลือง

นางจุฬาพรรณ์  คณารักษ์

นายกิตติพจน์เดช  ส าโรงธนารัตน์

6 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคโนโลยียานยนต์

เทคโนโลยีไฟฟ้า

7 วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

การบัญชี

เทคโนโลยีการผลิต

ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ) 
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 แผนการเปิดรับนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 สาขาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สถานศึกษา สาขาท่ีเปิดสอนในระดับ ปวช. สาขาท่ีเปิดสอนในระดับ ปวส.

• การก่อสร้าง การก่อสร้าง
• เคร่ืองกล การบัญชี
• เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง เคร่ืองกล
• ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ เทคนคิการผลิต
• โลหะการ เทคนคิโลหะ

เทคนคิอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไฟฟ้าก าลัง
เมคคาทรอนกิส์
โยธา
อิเล็กทรอนกิส์

 • คหกรรมศาสตร์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย การจัดการธุรกิจท่องเท่ียว
 • พณิชยการ การตลาด
 • ศิลปกรรม การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • อาหารและโภชนาการ การบัญชี

การโรงแรมและบริการ
การเลขานกุาร
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
เทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแต่งกาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิจิตรศิลป์
อาหารและโภชนาการ

วิทยาลัยเทคนคิอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุบลราชธานี

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

สถานศึกษา สาขาท่ีเปิดสอนในระดับ ปวช. สาขาท่ีเปิดสอนในระดับ ปวส.

 • การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนษุย์
 • เคร่ืองกล การจัดการโลจิสติกส์
 • เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง การตลาด
 • พณิชยการ การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ การบัญชี
 • โลหะการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เคร่ืองกล
เทคนคิโลหะ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจสถานพยาบาล
ไฟฟ้าก าลัง
โยธา

• การก่อสร้าง การก่อสร้าง
• คหกรรมศาสตร์ การตลาด
• เคร่ืองกล การบัญชี
• เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองกล
• พณิชยการ เทคนคิการผลิต
• ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ เทคนคิการหล่อ
• โลหะการ เทคนคิโลหะ
• อาหารและโภชนาการ เทคนคิสถาปัตยกรรม

เทคนคิอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแต่งกาย
ไฟฟ้าก าลัง
อาหารและโภชนาการ
อิเล็กทรอนกิส์

 • เคร่ืองกล การจัดการท่ัวไป
 • เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง การบัญชี
 • พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ เคร่ืองกล
 • โลหะการ เทคนคิการผลิต

ไฟฟ้าก าลัง
 อิเล็กทรอนกิส์

วิทยาลัยเทคนคิเดชอุดม

วิทยาลัยเทคนคิศรีสะเกษ

วิทยาลัยการอาชพีศรีสะเกษ

สาขาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
24 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ข้อมูลจ านวน นักเรียน นักศึกษา  แยกตามระดับ/ชั้นปี  ปีการศึกษา 2563 

หมำยเหตุ
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 1 ปี 2 ปี 1 ปี 2

1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 862 779 1,122 1,416 1,737 55 26 5,997
2 วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุบลราชธานี 638 576 602 792 808 41 24 3,481
3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 582 481 516 473 511 0 12 2,575
4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 1,153 847 1,145 1,353 1,531 88 65 6,182
5 วิทยาลัยการอาชพีศรีสะเกษ 428 326 469 319 336 19 12 1,909
6 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 913 793 924 833 947 83 74 4,567
7 วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 601 511 517 634 547 0 0 2,810

5,177 4,313 5,295 5,820 6,417 286 213 27,521

ปริญญำตรี
รวม

รวม

ท่ี สถำนศึกษำ
ปวช. ปวส.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563 

 

  

 



 

 
25 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (จ านวน) 

ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

พนั
กร

ำช
กำ

ร

ก.
พ.

ลูก
จ้ำ

งป
ระ

จ ำ

ลูก
จ้ำ

งชั่
วค

รำ
ว

อื่น
ๆ

ผู้บ
ริห

ำร

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

พนั
กง

ำน
รำ

ชก
ำร

ครู
อัต

รำ
จ้ำ

ง

ครู
ผู้ท

รง
คุณ

ค่ำ

ครู
อำ

สำ
/ค

รูฝึ
กส

อน
/ต่

ำง
ชำ

ติ

เจ้
ำห

น้ำ
ที่

นัก
กำ

ร/
แม่

บ้ำ
น/

ยำ
ม

ปริ
ญ

ญ
ำเอ

ก

ปริ
ญ

ญ
ำโ

ท

ปริ
ญ

ญ
ำต

รี

ปท
ส.

ปว
ส.

ปว
ช.

ต่ ำ
กว่

ำ 
ปว

ช.

ช ำ
นำ

ญ
กำ

ร

ช ำ
นำ

ญ
กำ

รพิ
เศ

ษ

เชี่
ยว

ชำ
ญ

เชี่
ยว

ชำ
ญ

พิเ
ศษ

คศ
.1/

ครู
ผู้ช่

วย

คศ
.2

คศ
.3

คศ
.4

1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 111 9 2 2 194 0 5 106 9 122 2 0 49 23 2 52 213 6 21 0 23 46 43 2 0 20 46 43 2 316

2 วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุบลราชธานี 84 8 1 2 105 2 5 79 8 28 0 4 49 26 3 47 48 0 32 2 25 31 40 0 0 15 31 40 0 199

3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 16 19 0 0 43 0 4 16 19 35 0 0 28 15 1 15 76 4 9 1 12 11 5 0 0 4 11 5 0 117

4 วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 21 31 0 3 92 0 4 17 31 51 0 4 25 16 0 24 117 0 3 3 11 10 9 0 0 2 10 9 0 148

5 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 108 29 2 5 109 13 5 103 29 42 0 13 38 29 3 88 119 0 12 3 28 49 41 0 0 17 49 41 0 259

6 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 103 31 4 3 149 0 4 103 31 54 1 0 54 43 1 56 146 20 23 18 26 45 26 0 0 32 45 26 0 290

7 วิทยาลัยการอาชพีศรีสะเกษ 30 8 4 2 61 0 5 31 8 34 0 0 15 11 2 23 50 1 0 0 0 0 0 0 0 3 16 13 0 104

473 135 13 17 753 15 32 455 135 366 3 21 258 163 12 305 769 31 100 27 125 192 164 2 0 93 208 177 2 1,433

ท่ี ช่ือสถำนศึกษำ

รวม

รว
มบุ

คล
ำก

ร 
(ค

น)

หม
ำย

เห
ตุ

ประเภท ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ วิทยฐำนะ อันดับ คศ.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ไม่นับรวม ผู้ที่ไป - มา ช่วยราชการ (ข้อมูล ณ วันท่ี  15  ตุลาคม 2563  

 



 

 
26 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) 

ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ

1 นานพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว ผู้อ านวยการ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กศ.บ. ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา การจัดการ ค.ม. - Docter of Philosophy in ManagementPh.D.

2 นางสาวเพ็ญใจ  ชยัวงศ์ รองผู้อ านวยการ ภาควิชาบัญชแีละบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ บธ.บ. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ศศ.ม.

3 นางสุวนิจ  สุริยพันตรี รองผู้อ านวยการ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถิติประยุกต์ วท.บ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา วท.ม.

4 นายลือชยั  ทาทอง รองผู้อ านวยการ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. ศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา ศษ.ม.

5 นางสาวธนิดา  วรรณแก้ว รองผู้อ านวยการ บริหารธุรกิจ บัญชี บช.บ. บริหารธุรกิจ บัญชี บช.ม.

6 นางอรสา  แถบเกิด ครู คหกรรมศาสตร์ศึกษา ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย คศ.บ.

7 นางจันทรักษ์  ธนาคุณ ครู วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ วท.บ. ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กศ.ม.

8 นางสาวเพ็ญประภา  แสงสุขวาว ครู บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บธ.บ. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.ม.

9 นางรติภัทร   จันทร์ส่อง ครู จิตตกรรมสากล ศษ.บ. ส่ือนฤมิต วท.ม.

10 นายธีระพล  ลครร า ครู ออกแบบศิลปประยุกต์ ศษ.บ.

11 นางสุดสวาท  จันโทวงษ์ ครู ศิลปศาสตร์ การจัดการท่ัวไป ศศ.บ. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บธ.ม.

12 นางสุดฤดี   ประทุมชาติ ครู ครุศาสตร์บัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ค.อ.ม.

13 นางสาวสุธารัตน์  ศรีทอง ครู ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ค.บ. การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน กศ.ม. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปร.ด.

14 นางนารีรัตน์  โชติบุตร ครู คหกรรมศาสตร์ศึกษา ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย คศ.บ.

15 นางประภัสสร  ค าเจริญ ครู ศึกษาศาสตร์ การตลาด กศ.บ.

16 นางพรวิไล  สุวรรณโชติ ครู คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ (ศิลปประดิษฐ์) ค.บ.

17 นายวีระพิศ  แฝงจันทร์ ครู อุตสาหกรรมศิลป์ (ชา่งป้ัน) ค.บ.

18 นางพรธนนันท์  รักษาศีล ครู ครุศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา ค.บ.

19 นางสาวพัชนี  ตันติเศรษฐ ครู บริหารธุรกิจ การบัญชี บธ.บ. บัญชแีละการจัดการ บัญชี บช.ม.

20 นางสาววชริาภรณ์  เขม้นดี ครู บริหารธุรกิจ การตลาด บธ.บ. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บธ.ม.

21 นายทิวัตถ์  วงศ์อุทุม ครู คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ คศ.บ.

22 นางบังอร  ไตรศรี ครู วิทยาศาสตร์ เคมี วท.บ. ศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา ศศ.ม.

23 นางนภัสนันท์  จิรปรียาชานนท์ ครู บริหารธุรกิจ การเงิน บธ.บ.

ปริญญำเอก
ต่ ำกว่ำปริญญำตรีท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง

ปริญญำตรี ปริญญำโท
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24 นางสาวสายฝน  สวัสด์ิ ครูผู้ชว่ย ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ค.บ.

25 นางปรมาภรณ์  นามเฑียร ครู บริหารธุรกิจ ธุรกิจศึกษา เลขานุการ บธ.บ.

26 นางเสาวณี  แสนทวีสุข ครู ศิลปศาสรบัณฑิต การจัดการท่ัวไป (บัญช)ี ศศ.บ. บัญชแีละการจัดการ บัญชี บช.บ

27 นางสาวพัชรีพร  ศรไชย ครูผู้ชว่ย ครุศาสตร์ พลศึกษา ค.บ.

28 นางนฤมล  ดวงแสง ครู วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ค.บ. วิทยาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการสอน)ศษ.ม. ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา ค.ด.

29 นายสุระชาติ  พละศักด์ิ ครู ประติมากรรมสากล ศษ.บ. ทัศนศิลป์ ศป.ม.

30 นางสาวธนพร   บุญยนต์ ครู วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ วท.บ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา วท.ม.

31 นายภูมิกมล  พลอ านวย ครู ศึกษาศาสตร์ เคมีปฏิบัติ อ.วท. ศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา ศศ.ม.

32 นางมนฤดี  สุวรรณกูฏ ครู บริหารุรกิจ นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) ศศ.บ.

33 นางสาวประภาพร  นัยจิตร ครู บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม บธ.บ. ศึกษาศาสตร์ กศ.ม.

34 นางสุนันทา  กสิพันธ์ ครู บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรุรกิจ บธ.บ. เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทวท.ม.

35 นายคมกริช  จุกหอม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน กศ.ม.

36 นางสาวอุไล   ป้องเพชร ครู ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ค.บ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา วท.ม.

37 นางสุพัตรา   ทรัพย์ศิริ ครู บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. คุรุศาสตร์ จิตวิทยาการแนะแนว กศ.ม.

38 นางมยุรี  สิงหศิริ ครู บริหารธุรกิจ การบัญชี บธ.บ. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บธ.ม.

39 นางสาวพัชรีวรรณา   กอสมานชยักิจ ครู ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศศ.ม.

40 นางสาวมินทร์ธิดา  กุแก้ว ครู ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร ค.อ.บ. ศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา กศ.ม.

41 นางสาวพัทธมน  ขันเพ็ชร ครู บริหารธุรกิจ การบัญชี บธ.บ. บริหารธุรกิจ การจัดการ บธ.ม.

42 นางสาวแสงจันทร์   แหล่งหล้า ครู ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศศ.ม.

43 นางสาวสิรินาฎ  พรเจริญ ครู พยาบาลศาสตร์ พยาบาลและผดุงครรภ์ วท.บ. ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.ม.

44 นางเจมณี    ทะริยะ ครู ศิลปศาสตรบัณฑิต ส่ือสารมวลชน ศศ.บ.

45 นางสาวศกลรัตน์  อุทธา ครู บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป (การตลาด) ศศ.บ. บริหารธุรกิจ การตลาด บธ.ม.

46 นางวราภรณ์  สารวัน ครู บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและพัฒนาชนบทวท.ม.

47 นางสุวรรณี  ชยัศรี ครู คหกรรมศาสตร์ อาหาร-ศิลปประดิษฐ์ ค.บ. ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน กศ.ม.

48 นางสาวจารึก  สุรินทร ครู คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ คศ.บ. ศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา ศษ.ม.

49 นางจตุพร  ชาติบัวหลวง ครู บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป ศศ.บ. บัญชแีละการจัดการ การบัญชี บช.ม.

50 นางสุมาลี  แก้วโวหาร ครู สิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการท่ัวไป ศศ.บ. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บธ.ม.

51 นางสาวรัชนี  พงษ์ศิริ ครู มนุษยศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ ศศ.บ.

52 นายปริญญา  ถิระโคตร ครู ออกแบบประยุกต์ ศศ.บ.

 ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (ต่อ) 
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53 นางสาววริยดา  บริพันธ์ุ ครู บริหารธุรกิจ การบัญชี บธ.บ. บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป บธ.ม.

54 นางสาวล าแพน  นามจ าปา ครู วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.

55 นายกฤษณา  โมคศิริ ครู ศิลปกรรม ศศ.บ. ทัศนศิลป์ ศป.ม.

56 นางสาวชญานิน  ก้อนจันทร์ ครู ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศ.บ.

57 นางณชติา  เถาว์โท ครู มนุษยศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ ศศ.บ.

58 นางสุพัตรา  วงศ์วิศาลพร ครู บริหารธุรกิจ การบัญชี บธ.บ. บัญชแีละการจัดการ การบัญชี บช.ม.

59 นางสาวรุ่งธิพย์  วุชรธิต์ิพรม ครู ครุศาสตร์ ภาษาไทย ค.บ. รัฏประศาสนศาสตร์ การจัดการส าหรับนักบริหาร รป.ม.

60 นางสาวเทียมจันทร์  สวนเข้ม ครู บริหารธุรกิจ เลขานุการ บช.บ. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บธ.ม.

61 นางเพชรัตน์  บัวทุม ครู ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอ.ม.

62 นายรัตนพันธ์  เจริญพงษ์ ครู บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ม.

63 นายอนรรฆ  บุบผาวัลย์ ครู ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ค.อ.บ.

64 นางสาวบังอร  จันโทวงษ์ ครู ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาให้ค าปรึกษา วท.บ. จิตวิทยา บริหารธุรกิจ บธ.ม.

65 นางบังอร   พันธ์โสภา ครู บนิหารธุรกิจ การบัญชี บช.บ. บัญชแีละการจัดการ การบัญชี บช.ม.

66 นางชลีุพร  สวรรค์ตรานนท์ ครู วิทยาศาสตร์ วัดผลการศึกษา วท.บ.

67 นางสาวอลิณพ์ริศา  สุธัมนาถพงษ์ ครู บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป บธ.บ.

68 นายสง่า   ค าอุ่น ครู บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)วท.บ.

69 นายเสกสัณห์  สิงห์แก้ว ครู โสตทัศนศึกษา ศษ.บ.

70 นายวรวัชร  วงศ์สุธา ครู ครุศาสตร์ สังคมศึกษา ค.บ. ศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา ศษ.ม.

71 นางสาววนิดา  สุภสร ครู บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป บธ.บ.

72 นางกัญปพิมพ์  กนิษฐพยาฆร์ ครู บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป ศศ.บ. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บธ.ม.

73 นางฉันทนา  หอมพิกุล ครู คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ กศ.บ.

74 นายกฤษณ์  กนิษฐพยาฆร์ ครู วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ม.

75 นางอนุธิดา  ดาโรจน์ ครู [ibskiT6idb0 บริหารธุรกิจ-การบัญชี ศศ.บ. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บธ.ม.

76 นายพิศิษฐ์  อู่ศิริกุลพาณิชย์ ครู ออกแบบตกแต่ง ศษ.บ. เทคโนโลยีทาวการศึกษา กศ.ม.

77 นายเศรษฐศาสตร์  อุปมายันต์ ครู เวชนิทัศน์ วท.บ.

78 นายอาคม  ศรีพรม ครู นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ น.ม.

79 นางราณี  ศรีสุรนารี ครู บริหารธุรกิจ การบัญชี บธ.บ.  พณิชยศาสตร์และการบัญชีการบัญชี บช.ม.

80 นางพิทยาภรณ์  เลิศกระโทก ครู ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ม.

81 นางณัฐฐยา   งามชืน่ ครู บริหารธุรกิจ ธุรกิจศึกษา เลขานุการ บธ.บ. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บธ.ม.

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (ต่อ) 
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82 นางสาวพัชรนันท์  ทองแดง ครู การท่องเท่ียวและการโรงแรมศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเท่ียวและโรงแรม)ศศ.บ.

83 นางมะลิวรรณ  ราชกรม ครู บริหารุรกิจ การบัญชี บธ.บ.

84 นายสุริยา  จันทร์ส่อง ครู จิตรกรรมสากล ศษ.บ. ส่ือนฤมิต วท.ม.

85 นางแก้วใจ  ดอกดวง ข้าราชการพลเรือน บริหารุรกิจ การบัญชี บธ.บ.

86 นายอุทัย  บุญทอง ลูกจ้างประจ า ม.ศ.3

87 นายมงคล  บุญทอง ลูกจ้างประจ า ชา่งไฟฟ้า

88 นางสาวลักขณา  แสนสีดา พนักงานราชการ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คศ.บ.

89 นางณิชาภัทร  นางาม พนักงานราชการ คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ คศ.บ.

90 นายอัครวิชญ์  บุญใส พนักงานราชการ วิชวลเอฟเฟค

91 นายวิวัฒน์  วงค์พุทธะ พนักงานราชการ การท่องเท่ียวและการโรงแรมการท่องเท่ียวและโรงแรม ศศ.บ.

92 นายมนตรี  ทนงค์ พนักงานราชการ บริหารธุรกิจ การบัญชี บธ.บ.

93 นางสาวอุรัสยา  ไชยดี พนักงานราชการ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์การท่องเท่ียวและการโรงแรม ศศ.บ.

94 นางสาวดิษยา  จ านงค์ พนักงานราชการ บริหารธุรกิจ การบัญชี บช.บ.

95 นางสาวนิชาภา  ปรารมภ์ พนักงานราชการ การจัดการการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ศศ.บ.

96 นางสาวรัชการ  หอมหวล ครูอัตราจ้าง ศิลปศาสตร์ ภาษาไทยและการส่ือสาร ศศ.บ.

97 นายอุรุพงศ์  เทศนา ครูอัตราจ้าง ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค.บ.

98 นางสาวชนิศา  ประสิทธิกุล ครูอัตราจ้าง ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ค.บ.

99 นายวุฒิพงศ์  นิกสัน ครูอัตราจ้าง ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ค.บ.

100 นางสาวอรปรียา  จิรกิตต์ชยัวงศ์ ครูอัตราจ้าง ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ค.บ.

101 นางอรุณรัตน์  ดวงมาลา ครูอัตราจ้าง บริหารธุรกิจ การเงิน-การธนาคาร บธ.บ. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ (MBA) บธ.ม.

102 นางสาวฐปนีย์  วงศ์ค า ครูอัตราจ้าง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ น.บ.

103 นายพันธกานต์  สายเสียง ครูอัตราจ้าง ครุศาสตร์ พลศึกษา ค.บ.

104 นางสาววิภารัตน์  แก้วโยธา ครูอัตราจ้าง บริหารธุรกิจ การตลาด บธ.บ.

105 นางสาวสุภาพร  แก้วเนตร ครูอัตราจ้าง บริหารธุรกิจ การบัญชี บช.บ

106 นางสาวนิติยา  สัตยากุล ครูอัตราจ้าง บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป บธ.บ. ครุศาสตร์ บริหารอาชวีะและเทคนิคศึกษา ค.อ.ม.

107 นางสาวดวงดาว  จันทร ครูอัตราจ้าง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บธ.บ.

108 นายสิรภพ  อินทอร ครูอัตราจ้าง เทคโนโลยีบัณฑิต การบัญชี ทล.บ.

109 นางสาวจันทร์จุฬา  อินทวงค์ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตรฺบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วท.บ.

110 นางสาวศิริลักษณ์  สังรวมใจ ครูอัตราจ้าง วิทยาการจัดการ การโรงแรม ค.บ.

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (ต่อ) 
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111 นางสาวอวิกา  สีทาน้อย ครูอัตราจ้าง บริหารศาสตร์ การจัดการการโรงแรม บธ.บ.

112 นายอภิชยั  สาระสิทธ์ิ ครูอัตราจ้าง คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ คศ.บ.

113 นายนที  ผาสุข ครูอัตราจ้าง คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ คศ.บ.

114 นางสาวแสงเทียน  รอนใหม่ ครูอัตราจ้าง คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ คศ.บ.

115 นายอนุชติ  วันโท ครูอัตราจ้าง ตหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คศ.บ.

116 นางสาวณัฐณิชา  ศรีดางาม ครูอัตราจ้าง คหกรรมศาสตร์ ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม คศ.บ.

117 นายธวัชชยั  หอมทอง ครูอัตราจ้าง วิจิตรศิลป์ ศ.บ.

118 นายธีระพล  สีด า ครูอัตราจ้าง เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์ ทล.บ.

119 นางสาวกมลรัตน์  สุพวงแก้ว ครูอัตราจ้าง เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์ ทล.บ.

120 นายชติณรงค์  อักษรศรี ครูอัตราจ้าง ศิลปะอุตสาหกรรม คอบ.

121 นางพัชรียา  ผิวเงิน ครูอัตราจ้าง คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย คศ.บ.

122 นางสาวฐานิดา  อุทธา ครูอัตราจ้าง บริหารธุรกิจ การบัญชี บธ.บ. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บธ.ม.

123 นางสาวสุรภี  ทองเสริม ครูอัตราจ้าง บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป ศศ.บ. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บธ.ม.

124 Miss Hazel Jean B. Butalid ครูอัตราจ้าง Bachelor of secondary Education major in English

125 Miss Loriejane Quimzon Guevaraครูอัตราจ้าง Hotel Management B.S. Hospitality BSHM

126 Ms.Sheila  Marie Papat-iw ครูอัตราจ้าง Bachelor of secondary Education (BEED)

127 Ms. LI   XUETING ครูอัตราจ้าง college of Foreign languageChinese intemational education

128 นางสาวโสภิชา  พันธ์ุนิล เจ้าหน้าท่ี การบัญชี

129 นางสาววิภาดา  แสงจันทร์ เจ้าหน้าท่ี การบัญชี

130 นางสาวนงลักษณ์  คูณสว่าง เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจ การบัญชี บธ.บ.

131 นางภัทราวรรณ  ขัมภรัตน์ เจ้าหน้าท่ี การบัญชี

132 นางสาวศิริพร  สุวรรณกูฏ เจ้าหน้าท่ี การบัญชี

133 นางสุภาวดี  วรรณประภา เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจ การบัญชี บธ.บ.

134 นางสาวอิสริยา  พงษ์โสภา เจ้าหน้าท่ี การบัญชี

135 นางเสาวนีย์  ถ่ินขาม เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจ การบัญชี บธ.บ.

136 นางพัสณพร  สุดสี เจ้าหน้าท่ี คุรุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ค.บ.

137 นางสาวทิพาวรรณ  โชติบุตร เจ้าหน้าท่ี การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)บธ.บ.

138 นางสาวฤทัยรัตน์  ศรีบัว เจ้าหน้าท่ี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วท.บ.

139 นางสาวนพินปภา  เกษมสวัสด์ิ เจ้าหน้าท่ี การบัญชี

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (ต่อ) 
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140 นางสาวธนัญญา  ทองค าใส เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจ การบัญชี บธ.บ.

141 นางสาวอรุณรัตน์  พิมพะนา เจ้าหน้าท่ี การบัญชี

142 นายปิยะศักด์ิ  วิริยภาพ เจ้าหน้าท่ี การบัญชี

143 นางสาวณัฐธิชา  แก่นลา เจ้าหน้าท่ี การจัดการส านักงาน

144 นางสาวรัตนาภรณ์  หาระสาย เจ้าหน้าท่ี การบัญชี

145 นางสาวสุทธิดา   ตรุวรรณ เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจและการจัดการการบัญชี บธ.บ.

146 นางสาวสุภิญญา  สาธุวรรณ์ เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจ การจัดการ บธ.บ.

147 นายนรินทร์  ประสานสุข เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจและการจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.

148 นางสาวทิพวรรณ  กงล้อม เจ้าหน้าท่ี การบัญชแีละการจัดการ การบัญชี บช.บ.

149 นางสาวกิลิตา  พรมลักษ์ เจ้าหน้าท่ี การบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการการบัญชี บธ.บ.

150 นางสาวสุกัญญา  พูลทวี เจ้าหน้าท่ี อาหารและโชนาการ

151 นางสาวศิริอร  ศิริเทพ เจ้าหน้าท่ี การบัญชี

152 นางสาวฐปณี   ชมภู เจ้าหน้าท่ี การตลาด

153 นายชยธร   วุฒวัณณ เจ้าหน้าท่ี อาหารและโชนาการ

154 นางสาววิจิตรา  พิมพัฒน์ เจ้าหน้าท่ี การบัญชแีละการจัดการ การบัญชี บช.บ.

155 นางสาวณัฐกัลณ์  ถาวร เจ้าหน้าท่ี การจัดการส านักงาน

156 นางสาวอัมพร  ฉิมมณี เจ้าหน้าท่ี การจัดการส านักงาน

157 นางสาวกรกช  ศรีขาว เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.

158 นางสาววรรณิภา  วงษ์สาเคน เจ้าหน้าท่ี การบัญชี

159 นายการุณย์  อุ่นทอง เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.

160 นางสาวปิยะพร  มัลลานู เจ้าหน้าท่ี การบัญชี

161 นางสาวศญาณินท์  สายแวว เจ้าหน้าท่ี การจัดการส านักงาน

162 นางสาววมินตา  ศุภดล เจ้าหน้าท่ี การบัญชแีละการจัดการ การบัญชี บช.บ.

163 นายเอกพจน์  จางวาง เจ้าหน้าท่ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วท.บ.

164 นางสาวพิมพ์พา  เบ้างาม เจ้าหน้าท่ี คอมพิวเตอรุรกิจ

165 นางสาวพิชญา  หวังเก้ือกูล เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจและการจัดการการจัดการท่ัวไป บธ.บ.

166 นางปภาวีร์พร  วงศ์ตรี เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ.

167 นายธารารัตน์  ยอดแก้ว เจ้าหน้าท่ี คอมพิวเตอรุรกิจ

168 นายอดิศักด์ิ  ค าสะ เจ้าหน้าท่ี ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
32 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ

ปริญญำเอก
ต่ ำกว่ำปริญญำตรีท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง

ปริญญำตรี ปริญญำโท

169 นายประชา  สัมพะวงศ์ เจ้าหน้าท่ี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

170 นางสาวชลลดา  อุดมวงษ์ เจ้าหน้าท่ี การบัญชี

171 นางสาวสุภาพร  สุขพรม เจ้าหน้าท่ี การบัญชี

172 นางรักคณา  โสมเกษตรินทร์ เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจบธ.บ.

173 นายกฤษธนารุต  สุทธิวงศ์ เจ้าหน้าท่ี การโรงแรม ศศ.บ.

174 นายวิรัตน์  วรพิมรัฐ เจ้าหน้าท่ี การโรงแรม

175 นายเพชรสมร  รักโคตร เจ้าหน้าท่ี การโรงแรม

176 นางสาวสุพัตรา  สีชะนะ เจ้าหน้าท่ี การโรงแรม

177 นายโกทา  ใจตรง นักการภารโรง ป.4

178 นายวุฒิไกร  อยู่สุข นักการภารโรง ป.6

179 นายสมศักด์ิ  ทองอิน นักการภารโรง ม.6

180 นายชยัณรงค์  แสงจันทร์ นักการภารโรง ป.6

181 นายพรชยั ประทุมแพง นักการภารโรง ม.3

182 นายศุภชยั  บุญคุ้ม นักการภารโรง ป.6

183 นายถาวร  ทอนไสระ นักการภารโรง ป.6

184 นายประกร  บัวจูม นักการภารโรง ป.6

185 นายธวัช  ไชยมี นักการภารโรง ป.6

186 นายวิศวชาติ  แพงศรี นักการภารโรง ม.3

187 นายจ าเริญ  เกษเพชร นักการภารโรง ป.4

188 นายวิจิตร  รักสะอาด นักการภารโรง ป.6

189 นายสุดใจ  หงษ์ลอย  (พขร.) พนักงานขับรถ ป.6

190 นายประภาส  บุญมาช ู(พขร.) พนักงานขับรถ ป.6

191 นางรจนา   บุญคุ้ม แม่บ้าน ม.3

192 นางบุบผาวรรณ ดาราช แม่บ้าน ป.4

193 นางพิมพ์ศิริ  ศิริมา แม่บ้าน ป.6

194 นางสาวจ าเรียง  ไกรศรีนาถ แม่บ้าน ป.6

195 นางบานเย็น  พรมลักษ์ แม่บ้าน ป.6

196 นางสาวนงลักษณ์  ไทยสิทธ์ิ แม่บ้าน ป.4

197 นางกนิษฐา  แก้วใส แม่บ้าน ป.4

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
33 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ

ปริญญำเอก
ต่ ำกว่ำปริญญำตรีท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง

ปริญญำตรี ปริญญำโท

198 นางสาวนาถลดา  อนุชาติ แม่บ้าน ม.3

199 นางสาวบุญญานุช  คงตางาม แม่บ้าน ม.3

200 นางทองจันทร์  สายศรี แม่บ้าน ป.6

201 นายสิทธ์ินันท์  ทีติเนตร พนักงานรักษาความปลอดภัยม.3

202 นายสิน  บัวใหญ่ พนักงานรักษาความปลอดภัยม.3

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (ต่อ) 

 

 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ไม่นบัรวม ผู้ที่ไป - มา ช่วยราชการ (ข้อมูล ณ วันท่ี  15  ตุลาคม 2563) 
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ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) 

ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษร คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษร
1 นายรุ่งวิจักขณ์         หวังมวนกลาง ผู้อ านวยการวิทยาลัย ศึกษาศาสตร์บัณฑิต บริหารการศึกษา ศษ.บ. ครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา ค.ม.
2 นางสุดใจ               ภู่เทศ รองผู้อ านวยการ ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ ค.อ.บ. ศึกษาศาสตร ์ การศึกษา กศ.ม.
3 นายธนชน              อินทจันทร์ รองผู้อ านวยการ ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชัน้สูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปทส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหาร ปร.ด.
4 นางสาวทักษิณา       ชมจันทร์ รองผู้อ านวยการ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ค.อ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วศ.ม.
5 นายเรืองชยั            เขียวสด ครู  คศ. 3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วศ.ม.
6 นางปรานี              เขียวสด ครู  คศ. 3 ครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์ ค.บ.
7 นายหลวง              ประสานพันธ์ ครู  คศ. 2 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชัน้สูง ไฟฟ้าส่ือสาร ปทส.
8 นางสาวนงรัก         บุญเสริฐ ครู  คศ. 2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด บธ.ม.
9 นางสาวเพชรชรัตน์    โพธ์ิศรี ครู  คศ. 2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ศศ.ม.
10 นายวิเศรษฐ            ศรีแสง ครู  คศ. 2 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ศษ.ม.
11 นางกกบุญ              บัวใหญ่ ครู  คศ. 2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บธ.บ.
12 นายปิยะวุฒิ            ป้องเพชร ครู  คศ. 2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.ม.
13 นางสาวเพ็ญศรี        กุลพัฒน์ ครู  คศ. 2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การส่ือสารภาษา ศศ.ม.
14 นางสาวสมภาน        เจตนา ครู  คศ. 2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ วท.ม.
15 นายสมศักด์ิ            ปริตัง ครู  คศ. 2 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ศษ.ม.
16 นายทักศิลป์            ทองท่ี ครู  คศ. 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส์ วท.บ.
17 นายพิบูล              ชวนชม ครู  คศ. 1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ.
18 นางศุภรักษ์            บุญสาง ครู  คศ. 1 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.บ.
19 นายสมาน              คูณสวัสด์ิ ครู  คศ. 1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ.
20 นายพยุงศักด์ิ           สบายใจ ครู  คศ. 1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ศษ.ม.
21 นายวีระศักด์ิ           เพ็งธรรม พนักงานราชการ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.
22 นายธนาธิป             สอนอาจ พนักงานราชการ วิทยาศาสตรบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส์ วท.บ.
23 นางกิตยาภรณ์          ทวีสิทธ์ิ พนักงานราชการ บัญชมีหาบัณฑิต การบัญชี บช.ม.
24 นางสาววิภาวดี         จันทร์อุตส่าห์ พนักงานราชการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บธ.บ.
25 นางจารุวรรณ    เนตรสง่า พนักงานราชการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท่ัวไป บธ.บ.

ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
35 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษร คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษร
ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

26 นางสาวพิชชาภา       นาชยัภูมิ พนักงานราชการ ครุศาสตรบัณฑิต ธุรกิจศึกษา ค.บ.
27 นางสาวรุจิรา           พูลเพ่ิม พนักงานราชการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บธ.บ.
28 นายวิจัย                 ปรัสพันธ์ พนักงานราชการ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล วท.บ.
29 นายหัสวาร             ผลวิสุทธ์ิ พนักงานราชการ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ค.อ.บ.
30 นายอุทัย   บุญเสนอ พนักงานราชการ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟ้าก าลัง ค.อ.บ.

32 นายพิทยาทร   ลามสีดา พนักงานราชการ ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชัน้สูง เทคนิคชา่งยนต์ ปทส.
33 นายสมชาย            ภู่เทศ พนักงานราชการ วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม วท.บ.
34 นายสราวุธ             ก าทอง พนักงานราชการ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.
35 นางสาวอรวรรณ      จันทมาส พนักงานราชการ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ.
36 นายเกียรติศักด์ิ       สระแก้ว พนักงานราชการ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.บ.
37 นายโกวิทย์            เคาเลิศ พนักงานราชการ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา ศษ.ม.
38 นางสาววันนิษา        แสนทวีสุข พนักงานราชการ ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชัน้สูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปทส.
39 นายพัฒนพงศ์        ค าวงศ์ พนักงานราชการ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ.

41 นายปรีดาศักด์ิ       สิงห์ค า ครูจ้างสอน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมยานยนต์ วศ.บ.

43 นายศุภวัฒน์ ธรรมวงค์ศรี ครูจ้างสอน เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต์ ทล.บ.

45 นายวีระศักด์ิ         สุนทร ครูจ้างสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมการเชือ่ม ค.อ.บ.

48 นายปรมา            บัวสอน ครูจ้างสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการเชือ่ม ค.อ.บ.
49 นายพชร             พุฒพันธ์ ครูจ้างสอน วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม วท.บ.
50 นางสาวณัฐติญา    มุงคุณค าชาว ครูจ้างสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.บ.

46 นางสาวปวีณอร      นัยนิตย์ ครูจ้างสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.บ.

44 นางสาวประภาดา พวงพุฒ ครูจ้างสอน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ.

42 นายประหยาด ก้อนค าบา ครูจ้างสอน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ.

40 นายธีรพล            ดาศรี ครูจ้างสอน อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล อส.บ.

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา ศษ.ม.31 นายสุริยา               สามแก้ว พนักงานราชการ
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51 นายจิรานุวัฒน์ ทะนสุข ครูจ้างสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.บ.
52 นายอนุรักษ์          นาคมนต์ ครูจ้างสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.บ.
53 นายสุริยะ             อินดุมัย ครูจ้างสอน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ.
54 นายวัชระ             เขียวกลม ครูจ้างสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ค.อ.บ.
55 นายณัฐพัชร์    วรพิมรัฐ ครูจ้างสอน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วศ.บ.
56 นางสาวศิรประภา    ออมอด ครูจ้างสอน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.
57 นายศิลป์ชยั            ข าทอง ครูจ้างสอน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง วศ.บ.
58 นายไมตรี               เพ็งธรรม ครูจ้างสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม ค.อ.บ.
59 นายอตินันท์          คูณชยั ครูจ้างสอน เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ทล.บ.
60 นายศิริวัฒน์           สุวรรณรมย์ ครูจ้างสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอ.บ.
61 นางสุนิฌานันท์      ประสานพันธ์ ครูจ้างสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บธ.บ.
62 นางสาวพัชนีย์         วิธิบุญ ครูจ้างสอน ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชัน้สูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปทส.
63 นายกฤตเมธ          ประกอบแสง ครูจ้างสอน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและ วท.บ.
64 นางสาวธารทิพย์    ภาเรือง ครูจ้างสอน เทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทล.บ.

66 นางสาวละอองดี    สีหันต์ ครูจ้างสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.
67 นางสาวปัญจลักษณ์  ใหญ่ผา ครูจ้างสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการตลาด บธ.บ.
68 นางสาวกนิษฐา       ลาสา ครูจ้างสอน วิทยาศาสตรบัณฑิต ชวีวิทยาประยุกต์ วท.บ.
69 นายประลองยุทธ      แก้วกัลยา ครูจ้างสอน ศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ศษ.บ.
70 นางสาวอินทุอร       สารภัย ครูจ้างสอน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ค.บ.
71 นายวุฒิชยั             พรมวงค์ ครูจ้างสอน วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ วท.บ.
72 นายเจษรินทร์      ประเสริฐ ครูจ้างสอน รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ร.บ.
73 นายฉัตรมงคล      พุทธเคน ครูจ้างสอน ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.
74 นางสาวสุนันทนา     ปิดทอง ครูจ้างสอน วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ วท.บ.
75 นางสาวพรรณิภา     สถาวร เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บธ.บ.

65 นายอุเทน  นามโคตร ครูจ้างสอน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.
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76 นางสาวจิตราภรณ์   แก้วจันดี เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.
77 นางสาวจิรัชยา      วงศ์ค า เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.
78 นางสาวผยอม ธาดาวงษา เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บธ.บ.
79 นางสาวศตพร กสิภูมิ เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บธ.บ.
80 นางสาวภาวินี       ฉัตรวิไล เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท่ัวไป บธ.บ.
81 นางสาวขวัญฤดี      มีชยั เจ้าหน้าท่ี บัญชบัีณฑิต การบัญชี บช.บ.
82 นางสาวลัดดา         สลางสิงห์ เจ้าหน้าท่ี ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.
83 นางสาวยุภาภรณ์      พรชู เจ้าหน้าท่ี ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง การบัญชี ปวส.
84 นางสาวเจนจิรา ศรีหาวงค์ เจ้าหน้าท่ี เทคโนโลยีบัณฑิต การบัญชี ทล.บ.
85 นางสาวลัดดา        ศรีโสภา เจ้าหน้าท่ี ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.
86 นางสาวปวีณา       ถนอมทรัพย์ เจ้าหน้าท่ี ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง การบัญชี ปวส.
87 นางสาวชดิกมล      ฤษดี เจ้าหน้าท่ี เทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทล.บ.
88 นายศรีประพร       บุญเติม เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.
89 นางสาวน้ าฝน        ส่งเสริม เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท่ัวไป บธ.บ.
90 นายเมธาวี           ค าทอง เจ้าหน้าท่ี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเต อร์ วท.บ.
91 นายวุฒิพงษ์         บริบาล เจ้าหน้าท่ี ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.
92 นางสาววนิดา       ประสมพันธ์ เจ้าหน้าท่ี ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง การบัญชี ปวส.
93 นายอิทธิพล         บุญคูณ เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บธ.บ.
94 นางสาวขวัญลมลทิพย์    จันทร์ดี เจ้าหน้าท่ี ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง การบัญชี ปวส.
96 นางสาวอัมพิดาพรรณ   ณิกุลแก้วละมุล เจ้าหน้าท่ี บัญชบัีณฑิต การบัญชี บชบ.
97 นางสาวขวัญสุดา      เจริญศรี เจ้าหน้าท่ี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ น.บ.
98 นางสาวอภัยรี   มีชยั เจ้าหน้าท่ี บัญชบัีณฑิต บัญชี บช.บ.
99 นางนิภาวรรณ       ทัตราคม เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บธ.บ.
100 นางสาวณชฎาสุนันท์   ชนิโนนจันทร์ เจ้าหน้าท่ี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.
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อุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต

102 นายพีระศักด์ิ จันทร์วิจิตร เจ้าหน้าท่ี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วท.บ.

111 นายสมชาย         บัวใหญ่ นักการภารโรง ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ม.3
112 นายทินกร          ศิรินู พนักงานรักษา ประถมศึกษาปีท่ี6 ป.6
113 นายอุเทน          ดวงมาลา ความสะอาด ประถมศึกษาปีท่ี6 ป.6
114 นายจรัญ            ชว่ยสุข พนักงานรักษา ประถมศึกษาปีท่ี6 ป.6
115 นางหนูบาง          โสภา ความสะอาด ประถมศึกษาปีท่ี6 ป.6
116 นางนวล             บุญเสริฐ พนักงานรักษา ประถมศึกษาปีท่ี4 ป.4
117 นายออมทรัพย์     ภู่สละ ความสะอาด ประถมศึกษาปีท่ี7 ป.7

110 นายทองสุข สาระภัย นักการภารโรง ประถมศึกษาปีท่ี 6 ป.6

ป.6109 นายทองลา          โสภา นักการภารโรง ประถมศึกษาปีท่ี6

108 นายสุภี             มินด า นักการภารโรง ประถมศึกษาปีท่ี6 ป.6

107 นายทองใส           กันยุตะ นักการภารโรง ประถมศึกษาปีท่ี4 ป.4

ป.6106 นายอุดร             พงษ์พ้ืน นักการภารโรง ประถมศึกษาปีท่ี6

105 นายปรีชา            โลทัง พนักงานขับรถ ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง เทคนิคการผลิต ปวส.

104 นายจ าลอง          พวงสร้อย พนักงานขับรถ ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง เคร่ืองกล ปวส.

ปวช.103 นายสาคร             แก้วจันดี พนักงานขับรถ ประกาศนียบัตรวิชาชพี ชา่งยนต์

101 นางสาววาสนา      จันทร์พวง เจ้าหน้าท่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ อส.บ.

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ไม่นบัรวม ผู้ที่ไป - มา ช่วยราชการ (ข้อมูล ณ วันท่ี  15  ตุลาคม 2563) 
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ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) 

ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 

วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 

 

คณะ/ภำควิชำ/วุฒิ สำขำวิชำ อักษร คณะ/ภำควิชำ/วุฒิ สำขำวิชำ อักษรย่อ
1 นาย ส ารวย โพธไทรย์ ผู้อ านวยการ ช านาญการ นิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ น.บ. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ค.ม.
2 นาง อรทัย พิตะพันธ์ รองผู้อ านวยการ ช านาญการ คหกรรมศาสตร์ศึกษา อุตสหกรรมเคร่ืองแต่งกาย คศ.บ. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ค.ม.
3 นาย วัฒนา ศรีสุข รองผู้อ านวยการ ช านาญการ ปทส. เทคนิคชา่งยนต์ ปท.ส การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา กศม.
4 นาย โสภา คล่องดี รองผู้อ านวยการ ช านาญการ ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ ครุศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.ม.
5 นาง อรดี ภีระค า ครู ช านาญการ วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ วท.บ. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา วท.ม.
6 นาย นิตย์นิรันดร์ พิลาไชย ครู ช านาญการ ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรม ค.บ. ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา ค.ม.
7 นาง ปรีดารักษ์ รุจิรกาล ครู ช านาญการ ศิลปศาสต์บัณฑิต การจัดการ (การบัญช)ี ศศ.บ. การบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บธ.ม.
8 นาย ประศาสน์ ลูกอินทร๋ ครู ช านาญการ ครุศาสตรอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ คอ.บ. ครุศาสตรอุตสาหกรรม ไฟฟ้า ค.อ.ม.
9 นาย ศักนรินทร์ ผิวเหลือง ครู ช านาญการ ครุศาสตรอุตสาหกรรม ไฟฟ้า-ส่ือสาร คอ.บ. ครุศาสตรอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ค.อ.ม.
10 นาย ณรงค์รัชต เหล่าออง ครู ช านาญการ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ - -
11 นาย ปราโมทย์ กัลยาพันธ์ ครู ช านาญการ ปทส. เคร่ืองมือกล ปทส. - -
12 นาย เฉลิมชยั เปรินทร์ ครู ช านาญการ ปทส. เทคนิคชา่งยนต์ ปทส. - -
13 นาง เครือวัลย์ ศรีสุข ครู ช านาญการ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา ศษ.ม.
14 นางสาว สมถวิล แสนเจริญ ครู ช านาญการ บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศการจัดการ บธ.บ. ศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา ศษ.ม.
15 นาง เทียมจันทร์ สว่างวัน ครู ช านาญการ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ค.บ. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา วท.บ.
16 นาย ธีรพงษ์ ตาทอง ครู ช านาญการ ครุศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ ค.อ.บ. ครุศาสตรอุตสาหกรรม ไฟฟ้า ค.อ.ม.
17 นาง สุวนิตย์ ตาทอง ครู ช านาญการ วิทยาศาสตร์บัณฑิต เคมี วท.บ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา วท.ม.
18 นางสาว จารุวรรณ์ ดานุวงษ์ ครู ช านาญการ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บธ.ม.
19 ว่าท่ี ชฎาภรณ์ มุทุกันต์ ครู ช านาญการ ศิลปศาสตร์บัณฑิต การบริหารธุรกิจ (การบัญช)ี ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา ศษ.ม.
20 นาย ศุภโชติ สนิท ครู วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. -  -

ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง
ปริญญำตรี ปริญญำโท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
40 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ/ภำควิชำ/วุฒิ สำขำวิชำ อักษร คณะ/ภำควิชำ/วุฒิ สำขำวิชำ อักษรย่อ
ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง

ปริญญำตรี ปริญญำโท

21 นาย นครินทร์ ค าผุย ครู ครุศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล คอ.บ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.ม.
22 นาย ประเสริฐ บุรกรณ์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 - - - - - -
23 นาย ประมาณ วงอินทร์ ผู้ดูแลหมวดสถานท่ี บ - - - - - -
24 นางสาว ณัฐพัชร์ บุญทรง พนักงานธุรการ ส4/ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่ัวไป ศศ.บ. - - -
25 ว่าท่ี ร.ต. คณิศร ยวงง้ิวราย พนักงานราชการครู ปทส. เทคนิคการผลิต ปทส. วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ.
26 นาย กิติพจน์เดช ส าโรงธนารัชต์ พนักงานราชการครู ครุศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไฟฟ้า คอ.ม.
27 นางสาว ศิรินันท์ วงศ์กัลยา พนักงานราชการครู บัญชบัีณฑิต การบัญชี บช.บ. - - -
28 นาย จันดี เอกสัน พนักงานราชการครู เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ทล.บ. - - -
29 นางสาว สิริกร ธรรมวงศ์ พนักงานราชการครู วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. - - -
30 นางสาว ภิญญพัฒน์ ค าหงษา พนักงานราชการครู บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท่ัวไป บธ.บ. - - -
31 นาย วีระชยั ศิริวงษ์ พนักงานราชการครู ปทส. ไฟฟ้า ปทส. - - -
32 นาย ภมร ม่ังมี พนักงานราชการครู วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรม วศ.บ. - - -
33 นางสาว สมถวิล ปะวิโน พนักงานราชการครู ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. - - -
34 นาย ด ารงพล นวนชืน่ พนักงานราชการครู บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. - - -
35 นาย ชยัรินทร์ พนิตอมรโรจน์ พนักงานราชการครู ปทส. ไฟฟ้า ปทส. - - -
36 นาย อนุมาต เพ่ิมพูล พนักงานราชการครู ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. - - -
37 นาย อเนชา โอบอ้อม พนักงานราชการครู ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมโทรคมนาคม คอ.บ. - - -
38 นาย สรศักด์ิ บุญครอง พนักงานราชการครู ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. - - -
39 นางสาว พรชนัน ปุระมงคล พนักงานราชการครู วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการอาหาร วศ.บ. - - -
40 นางสาว เบญญาภา ศรีอ่อน พนักงานราชการครู บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บธ.บ. - - -
41 นาย ทีปกรณ์ ภักดีทา พนักงานราชการครู ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ คอ.บ. - - -
42 นาย นิติพล จันทร์พูล พนักงานราชการครู วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. - - -
43 นาย พิเชษฐ์ เกษศรี พนักงานราชการครู ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา คอ.บ. - - -
44 นาย ชติพล พองผลา พนักงานราชการครู ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า คอ.บ. - - -
45 นาย ศิริเดช ชนิสอน พนักงานราชการครู ปทส. โยธา ปทส. - - -
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46 นางสาว กัญญณัช ปัญญาแก้ว พนักงานราชการครู ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่ัวไป (การบัญช)ี ศศ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา ศษ.บ.
47 นางสาว กมลชนก กุลชนิ พนักงานราชการครู บัญชบัีณฑิต การบัญชี บช.บ. - - -
48 นาย เสกสรรค์ ปฏิเวทย์ พนักงานราชการครู ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ค.บ. - - -
49 นาย คมกริช โหมดม่วง พนักงานราชการครู ครุศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. - - -
50 นาง นงนุช เพชรดี พนักงานราชการครู บัญชบัีณฑิต การบัญชี บช.บ. - - -
51 นางสาว จิรดา ผาผล พนักงานราชการครู วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ วท.บ. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การศึกษา วท.ม.
52 นาย เอกกวี ปีเลขา พนักงานราชการครู ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต คอ.บ. - - -
53 นางสาว สุพินดา โพธิสิตา พนักงานราชการครู วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. - - -
54 นาย อนุรักษ์ เกตลา พนักงานราชการครู ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล คอ.บ. - - -
55 นาย เริงนิมิตร พุ่มแก้ว พนักงานราชการครู ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ คอ.บ. - - -
56 นาย เอกชยั ไขละเมา ครูพิเศษสอน อุตสาหกรรมศาสตร เทคโนโลยีเคร่ืองกล อส.บ. - - -
57 นาย อมเรศร์ หวังดี ครูพิเศษสอน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล ค.อ.บ. - - -
58 นาย นรินทร์ หอมเสน ครูพิเศษสอน อุตสาหกรรมศาสตร เทคโนโลยีเคร่ืองกล อส.บ. - - -
59 นาย อลงกรณ์ อาภรณ์กุล ครูพิเศษสอน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ. - - -
60 นาย กิตติศักด์ิ อินตาจัด ครูพิเศษสอน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ. - - -
61 นาย ฤทธิไกร จรูญภาคย์ ครูพิเศษสอน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล ค.อ.บ. - - -
62 นาย พงษ์เชษฐ ดุนขุนทด ครูพิเศษสอน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ. - - -
63 นาย ศุภกร นามเข็ม ครูพิเศษสอน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ. - - -
64 นาย พีระพัฒน์ เหม้ือนงูเหลือม ครูพิเศษสอน อุตสาหกรรมศาสตร เทคโนโลยีอุตสาหการ อส.บ. - - -
65 นาย อ านาจ ไตรยราช ครูพิเศษสอน อุตสาหกรรมศาสตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. - - -
66 นาย มนตรี ป้องพันธ์ ครูพิเศษสอน อุตสาหกรรมศาสตร เทคโนโลยีอุตสาหการ อส.บ. - - -
67 นาย ประสพพร โพธิสิตา ครูพิเศษสอน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมกรรมหลังการเก็บ วศ.บ - - -
68 นาย กฤษณ์ กฤษณะกาฬ ครูพิเศษสอน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.บ. - - -
69 นางสาว สุวพร บุดดาวงศ์ ครูพิเศษสอน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. - - -
70 ว่าท่ี กิติพันธ์ บ ารุงภักด์ิ ครูพิเศษสอน อุตสาหกรรมศาสตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อส.บ. - - -

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
42 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

คณะ/ภำควิชำ/วุฒิ สำขำวิชำ อักษร คณะ/ภำควิชำ/วุฒิ สำขำวิชำ อักษรย่อ
ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง

ปริญญำตรี ปริญญำโท

71 นาย พงษ์นที พวงศรี ครูพิเศษสอน เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ทล.บ. - - -
72 นาย ศิวพงษ์ พิพัฒนมงคล ครูพิเศษสอน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.บ. - - -
73 นางสาว พัชราภรณ์ พิมพ์ทอง ครูพิเศษสอน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.บ. - - -
74 นาย พีรพงษ์ รักธรรม ครูพิเศษสอน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.บ. - - -
75 นาย วสันต์ แดง ครูพิเศษสอน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ค.อ.บ. - - -
76 นาย ธนพงษ์ สีนวลแล ครูพิเศษสอน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ค.อ.บ. - - -
77 นาย พิทยา รักษาพล ครูพิเศษสอน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ค.อ.บ. - - -
78 นางสาว อินทร์ธุอร ภูมิกาล ครูพิเศษสอน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา ค.อ.บ. - - -
79 นาย บัณฑิฆาพงษ์ เพ่ิมพูน ครูพิเศษสอน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา ค.อ.บ. - - -
80 นาย วันเฉลิมชยั พลนวพัฒน์ ครูพิเศษสอน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม ค.อ.บ. - - -
81 นาย อรรถพงษ์ ถามะพันธ์ ครูพิเศษสอน สถาปัตยกรรมศาสตร สถาปัตยกรรม สถ.บ. - - -
82 นาย ทิวานนท์ จันทสาร ครูพิเศษสอน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ - - -
83 นาย ชชัวาลย์ อานนท์ ครูพิเศษสอน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. - - -
84 นาย นพรัตน์ เบ้าหล่อ ครูพิเศษสอน วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. - - -
85 นาง ยุพิน มูลชาติ ครูพิเศษสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วศ.บ. ครุศาสตรมหา คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.ม.
86 นาย สุภัตต์ วัตรสาร ครูพิเศษสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. - - -
87 นางสาว ทิพรัตน์ มารดายัง ครูพิเศษสอน บัญชบัีณฑิต การบัญชี บช.บ. บริหารธุรกิจ การบัญชี บธ.ม.
88 นางสาว กานต์พิชชา คงธนัทกาญจน์ ครูพิเศษสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บธ.บ. - - -
89 นางสาว ศิริพร สอาด ครูพิเศษสอน บัญชบัีณฑิต การบัญชี บช.บ. - - -
90 นางสาว ฐานิชา มาลัยสอน ครูพิเศษสอน ศิลปศาสตร์บัณฑิต การท่องเท่ียวและโรงแรม ศศ.บ. - - -
91 นางสาว สุทธิศักด์ิ สุวรรณผา ครูพิเศษสอน ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการโรงแรมฯ ศศ.บ. - - -
92 นางสาว ศิวพร ปานรักษา ครูพิเศษสอน ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียวและการโรงแรม ศศ.บ. - - -
93 นางสาว ลักษมี ไหว้ครู ครูพิเศษสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ฯ บธ.บ. - - -
94 นาย ศุธิสาร ประทุม ครูพิเศษสอน พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ พธ.บ. - - -
95 นาย เขียว แผ่นค า ครูพิเศษสอน ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. - - -

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ (ต่อ) 
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96 นาย ค าแสน ค าผาง ครูพิเศษสอน วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. - - -
97 นาง เบญจมาศ ปะวิโน ครูพิเศษสอน ครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์ ค.บ. - - -
98 นางสาว กัลยา บุญธิมา ครูพิเศษสอน ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย ศศ.บ. - - -
99 นาง สกาวรัตน์ หม่ิงทอง ครูพิเศษสอน วิทยาศาสตร์บัณฑิต เคมี วท.บ - - -
100 นางสาว ฐิติยา หวานใจ ครูพิเศษสอน วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุลชวีวิทยา วท.บ - - -
101 นางสาว พานทอง เริงนิรันดร์ ครูพิเศษสอน ศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ศษ.บ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตร์เพ่ือการ ศศ.ม.
102 นาย เชษฐา พิตะพันธ์ ครูพิเศษสอน รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสตร์ รป.บ. - - -
103 นาย นายเกรียงไกร ทองบุราณ ครูพิเศษสอน วิทยาศาสตร์บัณฑิต การฝึกและการจัดการกีฬา วท.บ. - - -
104 นางสาว ศุภานันท์ ปุญญา ครูพิเศษสอน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ค.บ. - - -
105 นางสาว วรัชญ์ชญา แท่นแก้ว ครูพิเศษสอน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ค.บ. - - -
106 นางสาว ยุวรัตน์ อินอ่อน ครูพิเศษสอน ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. - - -
107 นาย พิชยั ส่งเสริม - - - - - -
108 นางสาว กุลรดา ธรรมจักร์ บัญชบัีณฑิต บัญชบัีณฑิต บช.บ. - - -
109 นางสาว พิจิตรา สิทธิลาภ เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร ศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสาร ศษ.บ. - - -
110 นางสาว ศิริพร บุญยืน เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ  - - - - - -
111 นางสาว ดอกแก้ว ถ่ินระหา เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ - - -
112 นางสาว ฝนทิพย์ วึบชยัภูมิ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ บัญชบัีณฑิต การบัญชี บช.บ. - - -
113 นางสาว เดือนเพ็ญ บุรกรณ์ เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี บัญชบัีณฑิต การบัญชี บช.บ. - - -
114 นางสาว เปรมวดี สิริสัจ เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี บัญชบัีณฑิต การบัญชี บช.บ. - - -
115 นางสาว พิสมัย ม่ันคง เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน - - - - - -
116 นางสาว รุ่งนภา กาหาวงศ์ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน เทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทล.บ. - - -
117 นางสาว ภัทราพร พูลเพ่ิม เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บธ.บ. - - -
118 นางสาว กนิษฐา จันธิบุตร เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. - - -
119 นางสาว สุทธิดา ธิศาเวช เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บธ.บ. - - -
120 นางสาว พรนิภา ชนิทวัน เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลฯ เทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทล.บ. - - -

เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป
เจ้าหน้าท่ีเอกสารการพิมพ์
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121 นางสาว เขมินทรา ต้ังตระกูล บัญชบัีณฑิต การบัญชี บช.บ. - - -
122 นางสาว รุ่งธิวา อุณาภาค - - - - - -
123 นางสาว ชลนิภา ยงตากลาง เทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทล.บ. - - -
124 นาง นิศารัตน์ ค าผุย บัญชบัีณฑิต การบัญชี บช.บ. - - -
125 นางสาว กุลธิดา พิตะพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการ บธ.บ. - - -
126 นาง ประภานุช พุทธรัตน์ - - - - - -
127 นางสาว พัชรินทร์ คูณมา เทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทล.บ. - - -
128 นาง นราเกตน์ ผิวสุวรรณ เทคโนโลยีบัณฑิต การบัญชี ทล.บ. - - -
129 นางสาว อรอนงค์ วงอินทร์ เทคโนโลยีบัณฑิต การบัญชี ทล.บ. - - -
130 นาย บัญชา อมรสิน เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมฯ - - - - - -
131 นางสาว ดาวเรือง กาเผือก - - - - - -
132 นาย ทรงพล วึบชยัภูมิ พนักงานขับรถยนต์ - - - - - -
133 นาย กิตติพงษ์ สีทิม พนักงานขับรถยนต์ - - - - - -
134 นาย เสถียร พิมพ์ทอง นักการภารโรง - - - - - -
135 นาย เจริญ บุญสามารถ นักกาภารโรง - - - - - -
136 นาย ไสว บุดดาวงศ์ นักการภารโรง - - - - - -
137 นาย ศิริธร มณีสาย นักการภารโรง - - - - - -
138 ส.อ. วิศรุต ปาละวงศ์ นักการภารโรง - - - - - -
139 นาง เยาวรัตน์ บุดดาวงศ์ - - - - - -
140 นาง เพชร ไชยพงษ์ - - - - - -
141 นาง เกียงค า บุดดาวงศ์ - - - - -
142 นางสาว ทองสุข บุญเติม - - - - -
143 นาง รุ่งอรุณ เต้าทอง - - - - - -
144 นาง จันที อุ่นขัวเรียง - - - - - -
145 นาย สมบูรณ์ เต้าทอง - - - - - -
146 นาย จรัญ ใหญ่ปราม - - - - - -
147 นาย ส ารวย สารสีมา - - - - - -

พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานท าความสะอาด
พนักงานท าความสะอาด
พนักงานท าความสะอาด
พนักงานท าความสะอาด
พนักงานท าความสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการฯ
เจ้าหน้าท่ีงานครูท่ีปรึกษา
เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวฯ
เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการ ฯ

เจ้าหน้าท่ีงานอาชวีศึกษาจังหวัด

พนักงานท าความสะอาด

เจ้าหน้าท่ีงานระบบทวิภาคีฯ
เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตรฯ
เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพฯ
เจ้าหน้าท่ีแผนงานฯ
เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลฯ
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ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) 

ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 

ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรี คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ

1 นายส าราญ สีปวน รองผู้อ านวยการ คศ.3 ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     การบริหารการศึกษา ศษ.ม.
2 นายสมาน สมจริง รองผู้อ านวยการ คศ.3 คุรุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.บ.
3 นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อ านวยการ คศ.3 ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ.

4 นายพยนต์ สืบเสน รองผู้อ านวยการ คศ.3

5 นางณัฐรดา ขันวงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่ัวไป ศศ.บ.

6 นางวิมลทิพย์ สมัครสมาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน ปวส.การบัญชี บัญชบัีณฑิต การบัญชี บช.บ.

7 นางอมรพรรณ ม่ิงขวัญ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ

8 นางเพชรรุ้ง ภูมิภักด์ิ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ปวส.การบัญชี

9 ว่าท่ีร้อยตรีสุพรรณ ผาแก้ว ครู คศ.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล วท.บ.

10 นายวสันต์ อุไรวงศ์ ครู คศ.2 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล ค.อ.บ. ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เคร่ืองกล ค.อ.ม.

11 นายบุญชยั วสยางกูร ครู คศ.2 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เคร่ืองกล ค.อ.บ. ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เคร่ืองกล ค.อ.ม.

12 นายธวัชชยั จักษุพันธ์ ครู คศ.3 ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ.

13 นายจิรโรจน์ เลิศธนเป่ียมสุข ครู คศ.3 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง เทคนิคยานยนต์ ปท.ส. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล วท.ม.

14 นายกัมปนาท พระสุพรรณ์ ครู คศ.1 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง เคร่ืองกล (เทคนิคช่างยนต์) ปท.ส.

15 นายสมาน นิลขันธ์ ครู คศ.2 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เคร่ืองกล ค.อ.บ.

16 นายจิรยุทธ์ โชติกุล ครู คศ.3 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ(เคร่ืองมือกล) ค.อ.บ.

ผู้บริหำร

บุคลำกรอ่ืนตำมมำตรำ 38ค.(2)

ข้ำรำชกำรครู

ช่ือ-สกุลท่ี ต ำแหน่ง
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

วิทยฐำนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
46 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ต่ ำกว่ำ
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วิทยฐำนะ

17 นายอินทร์ จงจ า ครู คศ.2 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.บ.

18 นายประยูร เดือนเพ็ง ครู คศ.1 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง เชือ่มและประสาน ปท.ส.

19 นายวราธี ชนะวงศ์ ครู คศ.2 ครุศาสตรอุตสหกรรมบัณฑิต เคร่ืองกล ค.อ.บ.

20 นายทรงสิทธ์ิ บัวชมุ ครู คศ.3 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง เชือ่มและประสาน ปท.ส.

21 นายพิทักษ์  ศรีวิเศษ ครู คศ.1 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง เชือ่มและประสาน ปท.ส.

22 นายบัณฑิตย์   เหลาทอง ครู คศ.1 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล อส.บ.

23 นายสุพงศ์สิทธ์ิ สมัครสมาน ครู คศ.3 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง เคร่ืองมือกล ปท.ส. ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เคร่ืองกล ค.อ.ม.

24 นายนพดล ส้ินทุกข์ ครู คศ.2 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ออกแบบการผลิต ค.อ.บ.

25 นายสัจจา อินทรสุขศรี ครู คศ.3 ศิลปศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศศ.บ.

26 นายธนกร สุขส่ง ครู คศ.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ.

27 นายวุฒิพงษ์ สมใจ ครู คศ.2 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง ไฟฟ้าก าลัง ปท.ส.

28 ว่าท่ี ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ ครู คศ.2 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.บ.

29 นายเลิศ ก้านเหลือง ครู คศ.2 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง ไฟฟ้าก าลัง ปท.ส. ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ไฟฟ้า ค.อ.ม.

30 นายยุทธสาร สารการ ครู คศ.2 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟ้า ค.อ.บ.

31 นายบัญชา ปัญญามงคล ครู คศ.2 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า อส.บ. ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.ม.

32 นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง ครู คศ.2 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.บ.

33 นายสุภาษิต ดวนใหญ่ ครู คศ.2 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง ไฟฟ้าก าลัง ปท.ส. ครุศาสตรมหาบัณฑิต ไฟฟ้า ค.ม.

34 นายอดิศักด์ิ นพแสง ครู คศ.2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ศษ.ม.

35 ว่าท่ี ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู ครู คศ.2 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง ไฟฟ้าก าลัง ปท.ส. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ศษ.ม.

36 นายณัฐวัฒน์ บุระพา ครู คศ.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ.

37 นายอรรถศร สุขทะเล ครู คศ.2 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง เทคนิคไฟฟ้าก าลัง ปท.ส. ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค.ม.

38 นายอรุณ ทองกลม ครู คศ.3 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ค.อ.บ. ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.ม.

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (ต่อ) 
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วิทยฐำนะ

39 นายชยัรัตน์ ทองใบ ครู คศ.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส์ วท.บ. การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา กศ.ม.

40 นายสุวิจักขณ์  ม่ิงชยัเจริญกุล ครู คศ.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์) วท.บ.

41 นายองอาจ อรรคบุตร ครู คศ.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์) วท.บ.

42 นางมัลลิกา สิทธิโชค ครู คศ.2 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม ค.อ.บ. ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.ม.

43 นายสมคิด พิมสอน ครู คศ.2 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ค.อ.บ.

44 นายทรงธรรม พวงแก้ว ครู คศ.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส์ วท.บ.

45 นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย ครู คศ.2 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง ไฟฟ้าส่ือสาร ปท.ส. ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ไฟฟ้า ค.อ.ม.

46 นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์ ครู คศ.2 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ค.บ. การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา กศ.ม.

47 นายสันทัด จันทฤทธ์ิ ครู คศ.2 ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ.

48 นายนิกร จันทร์เทศ ครู คศ.3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการงานก่อสร้าง บธ.บ.

49 นายไพฑูรย์ ปะละพุตโต ครู คศ.2 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ค.อ.บ.

50 นายมนต์เทพ  สอนศรี ครู คศ.2 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ค.อ.บ.

51 นายเถลิงศักด์ิ สุพรม ครู คศ.2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วศ.บ.

52 นายราชวัตร นาจ าปา ครู คศ.2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วศ.บ.

53 นายฉัตรชยั  นางวงค์ ครู คศ.1 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง สถาปัตยกรรม ปท.ส.

54 นายเกรียงศักด์ิ ค าหงษา ครู คศ.2 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง สถาปัตยกรรม ปท.ส.

55 นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม ครู คศ.1 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง สถาปัตยกรรม ปท.ส.

56 นายชาติชาย ทองพีระ ครู คศ.2 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ค.อ.บ. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ศษ.ม.

57 นายสันติรักษ์ โตรัศมี ครู คศ.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วศ.บ. ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค.ม.

58 นายนที จันทร์เทียม ครู คศ.2 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ค.อ.ม.

59 นายบวรศักด์ิ  โสดาธาตุ ครู คศ.1 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ค.อ.บ.

60 นายกัณหา อุทธิเสน ครู คศ.2 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร ค.อ.บ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ม.

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (ต่อ) 
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ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
วิทยฐำนะ

61 นายอุดร เศษโถ ครู คศ.2 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง ไฟฟ้าส่ือสาร ปท.ส. ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ค.อ.ม.

62 นางนพวรรณ  สาธุการ ครู คศ.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.

63 นายประดิษฐ์ สมจันทร์ ครู คศ.1 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.

64 นายวุฒิภัทร พรมมา ครู คศ.1 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ค.อ.บ.

65 นางธิดาวรรณ สรรพศรี ครู คศ.3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บธ.บ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ (MBA) บธ.ม.

66 นายชยัภูมิ ชณุหอังกูรเวส ครู คศ.3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ บธ.ม.

67 นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์ ครู คศ.3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บธ.บ.

68 นางสาวอิสราภรณ์ พบลาภ ครู คศ.3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บธ.บ. บัญชมีหาบัณฑิต การบัญชี บช.ม.

69 นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์ ครู คศ.3 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่ัวไป ศศ.บ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ (MBA) บธ.ม.

70 นางผาณิตา สีหนาท ครู คศ.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บธ.บ.

71 นางสาวกมลีรัตน์ รัชมาศ ครู คศ.3 เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ ศ.บ. พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม วิเคราะห์และวางแผนทางสังคมบริหารธุรกิจ พบ.ม.

72 นางณัฐิกา สิมชมภู ครู คศ.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บธ.บ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ (MBA) บธ.ม.

73 นางกฤษณา จันทร์เทศ ครู คศ.3 บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจศึกษา (การเลขานุการ) บธ.บ. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา ศษ.ม.

74 นางสาวพิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ ครู คศ.1 บัญชบัีณฑิต การบัญชี บช.บ.

75 นายวรวุฒิ ลาลุน ครู คศ.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บธ.บ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ (MBA) บธ.ม.

76 นางลลิดา โค้วไพโรจน์ ครู คศ.2 การศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา กศ.บ.

77 นางเพ็ญศรี ชณุหอังกูรเวส ครู คศ.3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บธ.บ.

78 นายพัชณพงศกรณ์   สุดประเสริฐ ครู คศ.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา ศษ.ม.

79 นายค าพา ขันตี ครู คศ.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ วท.บ. ครุศาตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ค.อ.ม.

80 นางปริษา ป้ันดี ครู คศ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่ัวไป ศศ.บ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ม.

81 นางวราดา ขันตี ครู คศ.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา กษ.ม.

82 นางสาวปัทมพร สุฤทธ์ิ ครู คศ.2 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ศษ.ม.

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (ต่อ) 
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ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรี คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ
ช่ือ-สกุลท่ี ต ำแหน่ง

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
วิทยฐำนะ

83 นางกาญจนา ถามุลเลศ ครู คศ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต        คอมพิวเตอร์ ศศ.บ.

84 นางสาววิภาวี ณ   นิมิตร ครู คศ.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.

85 นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์ ครู คศ.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ บธ.บ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ม.

86 นางสาวบุณณดา ค าเสียง ครู คศ.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.

87 นางนลินี เดชวัน ครู คศ.1 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปทส. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บธ.ม.

88 นายปริญญา  สว่างโคตร ครู คศ.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ วท.บ.

89 นางสาวอังศุธา สุทธิประภา ครู คศ.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียวและโรงแรม ศศ.บ.

90 นายกรณ์ ก้านเพชร ครู คศ.1 คหกรรมศาสตรบัณฑิต การโรงแรมและภัตตาคาร คศ.บ. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ศษ.ม.

91 นายมนวรรธณ์ นกอ่ิม ครู คศ.3 ครุศาสตรบัณทิต วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ค.บ. การศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ท่ัวไป กษ.ม.

92 นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์ ครู คศ.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชวีวิทยาประยุกต์ วท.บ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การศึกษา วท.ม.

93 นางสาวสาพิตา ไชยโยชน์ ครู คศ.3 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ค.บ. วิทยาศาสตมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ วท.ม.

94 นางสาวนิดติยากร พวงมาเทศ ครู คศ.1 การศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร์ กศ.บ.

95 นางจารุภา แก้วลอย ครู คศ.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ วท.บ. วิทยาศาสตมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา วท.ม.

96 นายพุฒิพงษ์ มะยา ครู คศ.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ วท.บ. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา ศษ.ม.

97 นายสกล หุ่นงาม ครู คศ.3 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ศษ.บ. ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ M.A. Ph.D. การสอนภาษาอังกฤษ

98 นายสุภาพ  สัจจสมภาร ครู คศ.3 พุทธศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน พธบ.

99 นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์ ครู คศ.3 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา ศษ.ม.

100 นางสาวสุจีรา วิชาชาติ ครู คศ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา ศษ.ม.

101 นายภควัตร สิงห์ค า ครู คศ.1 ครุศาสตรบัณทิต ภาษาอังกฤษ ค.บ.

102 นางสาวปราณี รองสุพรรณ์ ครู คศ.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.

103 นางสาวมนสิชา การะเกตุ ครู ครูผู้ชว่ย ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ ค.บ.

104 นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์ ครู คศ.1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ค.บ.

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (ต่อ) 
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ต่ ำกว่ำ
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ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
วิทยฐำนะ

105 นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์ ครู คศ.1 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว ค.บ. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต ภาษาไทย ค.ม.

106 นายถาวร นาคกระโทก ครู คศ.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา วท.บ.

107 นายเมธาวุฒิ แสงกล้า ครู คศ.1 การศึกษาบัณฑิต พลศึกษา กศ.บ.

108 นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ พนักงานราชการครู ครุศาสตรอุตสหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล ค.อ.บ.

109 นายเกียรติศักด์ิ เสวะนา พนักงานราชการครู ครุศาสตรอุตสหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล ค.อ.บ.

110 นายสิริชยั สิมชมภู พนักงานราชการครู วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ.

111 นายจิรศักด์ิ ดุษฎี พนักงานราชการครู ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง เคร่ืองกล ปท.ส. ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล ค.อ.ม.

112 นายพุตตาล วรรณทอง พนักงานราชการครู ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.บ.

113 นายภาสกร จ าปาเรือง พนักงานราชการครู วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม.

114 นายปรเมษฐ์ เวชกามา พนักงานราชการครู วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต วศ.บ.

115 นายรณกฤต   ณัฐยศกรนภา   พนักงานราชการครู ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง เทคนิคการผลิต ปท.ส.

116 นายบุญนาน มากสิงห์ พนักงานราชการครู วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม วท.บ.

117 นายจักรพันธ์ บุรณะ พนักงานราชการครู วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีเคร่ืองกล วท.บ.

118 นายเสริมศักด์ิ บุตรไชย พนักงานราชการครู วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ.

119 นายภาสกร ดงทอง พนักงานราชการครู ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.บ.

120 นายจ าเริญ ทอนบุญมา พนักงานราชการครู อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า อ.บ. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ศษ.ม.

121 นายอักษรทัย งามแสง พนักงานราชการครู วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) วท.บ. ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.ม.

122 นายฉัตรชยั ไชยสาร พนักงานราชการครู วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ.

123 นายพิศาล ไชยบุรี พนักงานราชการครู ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง ไฟฟ้าก าลัง ปท.ส.

124 นางสาววิสุดา สารสุข พนักงานราชการครู ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.บ.

125 นายสุรศักด์ิ ศรีชะตา พนักงานราชการครู อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม อ.บ.

พนักงำนรำชกำรครู

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (ต่อ) 
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126 นายปฏิพล รวยสูงเนิน พนักงานราชการครู การศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการศึกษา กศ.บ.

127 นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่ พนักงานราชการครู ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม ค.อ.บ. ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.ม.

128 นางสาวธัญณิชา สมนา พนักงานราชการครู ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม ค.อ.บ.

129 นายวิสณุกร ดาวไสย์ พนักงานราชการครู วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์) วท.บ.

130 นายธีระชาติ ปู่แตน พนักงานราชการครู วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์) วท.บ.

131 นางสาวณัฐนันท์ พิลาโสภา พนักงานราชการครู ประกาศนียบัตรครูเทคนิคข้ันสูง โยธา ปท.ส.

132 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์ พนักงานราชการครู ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.

133 นางสาววลีรัตน์ ทองอินทร์ พนักงานราชการครู บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บธ.บ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด บธ.ม.

134 นายณัทพงศ์ โยธี พนักงานราชการครู ครุศาสตรอุตสหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ค.อ.บ.

135 นางกณิกนันต์ ไกรวิเศษ พนักงานราชการครู ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.

136 นางสาวพัชรินทร์ หาญพิทักษ์ พนักงานราชการครู คหกรรมศาสตรบัณฑิต ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย คศ.บ.

137 นางสาวพิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ พนักงานราชการครู นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ น.บ.

138 นางบุญมี ฤกษ์ใหญ่ พนักงานราชการครู ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

139 นายมีโชติ  พรหมประดิษฐ์ ครูอัตราจ้าง อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองต้นก าลัง อ.บ.

140 นายนพพร สมคิด ครูอัตราจ้าง อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล อ.บ.

141 นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์ ครูอัตราจ้าง อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศกรรมเคร่ืองกล อ.บ.

142 นายสุริยัน คันศร ครูอัตราจ้าง อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศกรรมเคร่ืองกล อ.บ.

143 นายอภิสิทธ์ิ ปัจศรี ครูอัตราจ้าง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต์ ทล.บ.

144 นายคณันนท์ จันทร์อ่อน ครูอัตราจ้าง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ.

145 นายสิทธิชยั ค าเสียง ครูอัตราจ้าง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  วิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต ค.อ.บ.

146 นางสาวอินทุอร โยธี ครูอัตราจ้าง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  วิศวกรรมการเชือ่ม ค.อ.บ.

ครูอัตรำจ้ำง
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147 ว่าท่ีร้อยตรีกฤศณัฎฐ์ กงกัญญา ครูอัตราจ้าง เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม ทล.บ.

148 นายวุฒิจุฬา  ศรีสะอาด ครูอัตราจ้าง อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล อ.บ.

149 นางสาวนนธิกานต์ นาคเงิน ครูอัตราจ้าง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.บ.

150 ว่าท่ีร้อยตรีวรพล แปลนนาคสิน ครูอัตราจ้าง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  อุตสาหการ ค.อ.บ.

151 นายอัษภ์ทวัท สุทธิภักดี ครูอัตราจ้าง อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต อ.บ.

152 นายชาญณรงค์ ไชยนรา ครูอัตราจ้าง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ.

153 นายชริน อินทรสุขศรี ครูอัตราจ้าง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วศ.บ.

154 นายปรีชา  พุทธเสน ครูอัตราจ้าง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ.

155 นายทวีศักด์ิ แก้วไชยพาน ครูอัตราจ้าง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ.

156 นางสาวปิยาภรณ์ บุญตาโลก ครูอัตราจ้าง อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโยธา อ.บ.

157 นายอภิชยั มีศิลป์ ครูอัตราจ้าง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วศ.บ.

158 นายวรพจน์ ศรีเมือง ครูอัตราจ้าง สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถ.บ.

159 นายไชยา บุตรวงค์ ครูอัตราจ้าง ครุศาสตร์อุตสหกรรมบัณฑิต สถาปัตยกรรม ค.อ.บ.

160 นางสาวนุสราภรณ์ คุดนา ครูอัตราจ้าง สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม สถ.บ.

161 นายอาทิตย์ โทนะพันธ์ ครูอัตราจ้าง ศิลปบัณฑิต ออกแบบภายใน ศ.บ.

162 นายพงศธร จันทร์แจ้ง ครูอัตราจ้าง สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม สถ.บ.

163 นายศิวกร ธิมา ครูอัตราจ้าง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วศ.บ.

164 นายนฤชยั    อาจวงศ์ ครูอัตราจ้าง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วศ.บ.

165 นางสาวอ้อมทอง พงษ์วิเศษ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง วท.บ.

166 นายเปรมปรีดี อินตะนัย ครูอัตราจ้าง ครุศาสตร์อุตสหกรรมบัณฑิต วิศกรรมคอมพิวเตอร์ ค.อ.บ.

167 นายประวิทย์ ราชภักดี ครูอัตราจ้าง ครุศาสตร์อุตสหกรรมบัณฑิต วิศกรรมคอมพิวเตอร์ ค.อ.บ.

168 นางสาวเรวดี อะมินรัมย์ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.
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169 นายวิกร สายรัตน์ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.

170 นางสาวศันสนีย์ พันเจริญ ครูอัตราจ้าง ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ค.อ.บ.

171 นางสาวเกวลิน บุญเสนอ ครูอัตราจ้าง บัญชบัีณฑิต บัญชี บช.บ.

172 นางสาวอรณิชชา เดือนเพ็ง ครูอัตราจ้าง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บธ.บ.

173 นางสาวณัฐกฤตา  สุริเทศ  ครูอัตราจ้าง บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บธ.บ.

174 นายณัฐวุฒิ เชือ้ชยั ครูอัตราจ้าง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.

175 นางวิไล โทนะพันธ์ ครูอัตราจ้าง คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ คศ.บ.

176 นางสาวปิยะมาศ ค าน้ าเท่ียง ครูอัตราจ้าง คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ คศ.บ.

177 นางสาวศศิกานต์  บุญขันธ์ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมอาหารและบริการ วท.บ.

178 นางสาวงามศิริ  สุวรรณดี ครูอัตราจ้าง ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการธุรกิจสายการบิน ศศ.บ.

179 นายไสว โทนะพันธ์ ครูอัตราจ้าง การศึกษาบัณฑิต เคมี กศ.บ. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ รป.ม.

180 นางสาวชลญา อุทัย ครูอัตราจ้าง ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ กศ.บ.

181 นางสาวสุรีย์พร นาคูณ ครูอัตราจ้าง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ค.บ.

182 นางสาวสายทอง ค าหงษา ครูอัตราจ้าง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ค.บ.

183 นางสาวพิมพ์พิชชา เรืองศรี ครูอัตราจ้าง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ค.บ.

184 นายอดิศักด์ิ นันตะเคน ครูอัตราจ้าง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ค.บ.

185 นายจิระเดช มัฆวิมาลย์ ครูอัตราจ้าง พุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตร์ พธ.บ.

186 นางสาวธันย์รดา ชนิทอง ครูอัตราจ้าง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ค.บ.

187 นางสาวนภัสนันท์ ศรีภิรมย์ ครูอัตราจ้าง ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ.

188 นางสาวศิรินทรา  เข็มทอง ครูอัตราจ้าง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ค.บ.

189 นางสาวเยาวภา เจริญทรัพย์ ครูอัตราจ้าง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ค.บ.

190 นายอรรถชยั สุดบนิด ครูอัตราจ้าง ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ศศ.บ.
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191 นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา ครูอัตราจ้าง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษา (สุขศึกษา) ค.บ.

192 นายอัตตะพงษ์  ปะโยตัง ครูอัตราจ้าง ศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ศษ.บ.

193 นายพีรวิชญ์ จันเทพา ครูอัตราจ้าง ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ค.บ.

194 นายอ าพร ศรีสะอาด ลูกจ้างประจ า ปวช.ก่อสร้าง

195 นายทองค า ศาสดา ลูกจ้างประจ า ป.4

196 นายไชยสากล ชนะขันธ์ ลูกจ้างประจ า ม.3

197 นางมนัสนันท์ ศรีปริทัศน์ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ คหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรม คศ.บ.

198 นางสาวสุมาลี เทพเกษตรกุล ครูผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์-เคมี ศษ.บ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ (MBA) บธ.ม.

199 นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย ครูผู้ทรงคุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ค.บ. การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา กศ.ม.

200 นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

201 นางสาวสุรีย์พร หาญนึก ครูผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่ัวไป ศศ.บ.

202 นางสาวอภิญญา ทองพีระ งานเอกสารการพิมพ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสตรศาสตร์ รป.บ.

203 นายศตวรรษ  พันธ์สมตน งานประชาสัมพันธ์ ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

204 นางสาวณัฎฐ์ชวัลษรัญชน์รักม์ ม่วงละออ งานทะเบียน บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ บัญชี บธ.บ.

205 นางสาวจุฬาลักษณ์ โคกกลาง งานทะเบียน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.

206 นางสาวฐานมาศ ป้องอ้อย งานทะเบียน ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ศศ.บ.

207 นางสาวภัคจิรา วรธรรมปัญญา งานทะเบียน บัญชบัีณฑิต บัญชี บช.บ.

208 นางสาวชติุอร แก้วพินึก งานพัสดุ ปวส.คอมพิวเตอร์

209 นางสาวปาลีรัตน์ กัญญา งานพัสดุ ปวส.คอมพิวเตอร์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.

ลูกจ้ำงประจ ำ

ครูผู้ทรงคุณวุฒิ

เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (ต่อ) 
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วิทยฐำนะ

210 นางสาวพนิดา บัวต๋า งานพัสดุ ปวส.คอมพิวเตอร์

211 นางสาวธารทิพย์ สุขสมบัติ งานพัสดุ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ค.บ.

212 นายชยุต นาครินทร์ งานพัสดุ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ 

213 นางสาวเมธาวดี ค าตะ งานการเงิน ปวส.บัญชี

214 นางสาววิจิตรา พงศ์พิละ งานการเงิน ปวส.บัญชี

215 นางสาวกัญญานัฐ ค าจันทร์ งานการเงิน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.

216 นางสาวโสรยา ร่วมใจ งานบริหารงานท่ัวไป ปวส.บัญชี บัญชบัีณฑิต บัญชี บช.บ.

217 นางสาววรรณภา จันทป งานบริหารงานท่ัวไป วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.

218 นางสาววรรณิสา จงจ า งานอาชวีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.

219 นางสาวพนิดา สมคณะ งานอาชวีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปวส.บัญชี

220 นางพวงรัตน์ ธรรมคุณ งานอาคารฯ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

221 นายกวินทัต โพธะเลศ งานบุคลากร (เลขาฯ) ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

222 นางสาวรัสรินทร์ สิริกุลธนัญญาณ์ งานบุคลากร (เลขาฯ) นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศ นศ.บ.

223 นายอภิสิทธ์ิ สมสวย งานบุคลากร ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

224 นางสาวณัฐรดา เทนโสภา งานบุคลากร ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

225 นางสาวโสภิตา สุวรรณพันธ์ งานบัญชี ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

226 นางนวรัตน์  สมจริง งาน กยศ. ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

227 นางบุญฑริกา  ทองสุข งานกิจกรรม ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

228 นางสาวสุภาวดี ปัสสาค า งานกิจกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วท.บ.

229 นางสาวณัชชา คูณลาน งานครูท่ีปรึกษา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.

230 นายรุ่งนิรันดร์ กิตติพันธ์ งานปกครอง วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.

231 นายธนโชค เกษหงษ์ งานสวัสดิการ ปวส.อาหารและโภชนาการ
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232 นายรังสรรค์ ไสยศรีจันทร์ งานโครงการพิเศษฯ บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ บธ.บ.

233 นางปณิชา นกอ่ิม งานแนะแนว ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

234 นางสาวสุกัญญา สยุมพร งานคลินิกคุณธรรม ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

235 นางสาวกัญญณัช ศรีมะณี งานแผนงาน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.

236 นางณภัชนันท์ บุตรไชย งานความร่วมมือ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

237 นางสาวอคัมย์สิริ ภูมิภักด์ิ งานประกันคุณภาพ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.

238 นางสาวรัชนีกร มะโนราช งานการค้า ปวส.บัญชี

239 นางสาวคนึงนิตย์ มัฆวิมาลย์ งานวิจัยฯ ครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ ค.บ.

240 นางสาวนิรชา ศรีภิรมย์ งานคลีนิกเทคโนโลยี ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

241 นางสาวบังออน ตามบุญ งานหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี บธ.บ.

242 นายพรอนันต์ จาตูม งานเทียบโอน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.

243 นางสาวพิกุล ศิริผล งานวัดผล ปวส.บัญชี บัญชบัีณฑิต บัญชี บช.บ.

244 นางสาวเจนจิรา มุกดาจันทร์ งานวัดผล ปวช.บัญชี

245 นางสาวฐิตารีย์ ค าจันทร์ งานศูนย์วิทยบริการฯ ปวช.เทคนิคสถาปัตยกรรม

246 นายกิตติ ซาสังข์ งานส่ือการเรียนฯ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

247 นางสาวประกายกาญจน์ แก้วสว่าง งานทวิภาคี ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

248 นายธนา แก้วตาปี งานศูนย์ข้อมูลฯ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ.

249 นางสาวรจนา ผมพันธ์ งานศูนย์บ่มเพาะฯ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

250 นายนิล  ม่ิงขวัญ พนักงานขับรถยนต์ ป.6

251 นายวัชรินทร์  ดูแล พนักงานขับรถยนต์ ม.3

252 นายวีระพงษ์ สุวรรณพัฒน์ พนักงานขับรถยนต์ ม.6

งำนยำนยนต์
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253 นายนคร ขุมทอง พนักงานขับรถยนต์ ม.3

254 นายชาญชยั ขันค า พนักงานขับรถยนต์ ม.6

255 นางอัมพร ขุนศรี แม่บ้าน ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

256 นางศศิวิมล ชมุสมาน แม่บ้าน ม.3

257 นางอ่อนศรี สง่าศรี แม่บ้าน ม.3

258 นางสมบัติ คล่องแคล่ว แม่บ้าน ป.6

259 นางหทัยรัตน์ อินทา แม่บ้าน ป.6

260 นางบุญเพ็ง สิทธิพร แม่บ้าน ป.6

261 นางพิสมัย ร่วมใจ แม่บ้าน ม.3

262 นางนิตย์ ไชยบุตร แม่บ้าน ม.6

263 นางสมปอง ศรีโสดา แม่บ้าน ม.3

264 นางสมสวย ม่ิงขวัญ แม่บ้าน ป.6

265 นางศรีประไพ ศิลาโชติ แม่บ้าน ม.3

266 นางทับทิม ดีเลิศ แม่บ้าน ป.6

267 นางกิตติยา จันตะ แม่บ้าน รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถ่ิน ร.บ.

268 นางสาวสมพร ขุมทอง แม่บ้าน ม.3

269 นายสมยศ บุญทาทอง นักการฯ ม.3

270 นายเสถียร จันทป นักการฯ ปวช.ก่อสร้าง

271 นายคมศักด์ิ เทพพะเนาว์ นักการฯ ปวช.ก่อสร้าง

272 นายบุญส่ง สยุมพร นักการฯ ม.6

273 นายสมุทร จันดา นักการฯ ม.3

งำนอำคำรสถำนท่ี
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ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรี คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ คณะ/ภำควิชำ สำขำวิชำ อักษรย่อ
ช่ือ-สกุลท่ี ต ำแหน่ง

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
วิทยฐำนะ

274 นายอ าไพ สงวนทรัพย์ นักการฯ ม.6

275 นายธงชยั ทองยุ้น นักการฯ ม.3

276 นายคูณ ศิริผล นักการฯ ม.6

277 นายสุรสิทธ์ิ สุขประเสริฐ นักการฯ ม.3

278 นายเจษฎา ถ่ินพิพัฒน์ นักการฯ ปวช.ชา่งยนต์

279 นายดุสิต พวงพลอย นักการฯ ป.6

280 นายขามเรียม อุดรพิมาย ยามรักษาการณ์ ป.6

281 นายสมาน จินนู ยามรักษาการณ์ ป.4

282 นายสุรชาติ ศรีเมือง ยามรักษาการณ์ ปวช.พณิชยการ

283 นายวันชยั โสระเวช ยามรักษาการณ์ ม.6

284 นายประจิตร กลอนศรี ยามรักษาการณ์ ป.6

285 นายนิวัตร คล่องแคล่ว ยามรักษาการณ์ ม.6

286 นายโกญจนาท สุบัตติ ยามรักษาการณ์ ม.3

287 นายภูมิธนิตย์ จอกน้อยโชติวัต เจ้าหน้าท่ีปกครอง ม.6

288 นายพรศักด์ิ ดีเลิศ เจ้าหน้าท่ีปกครอง ม.6

289 นายสุทัศน์ นามมุงคุล เจ้าหน้าท่ีปกครอง ม.3

290 นายสุรัตน์ พุทธรักษ์ เจ้าหน้าท่ีปกครอง ม.3

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (ต่อ) 
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1 นายไพบูลย์  มีศิลป์ ผู้อ านวยการ วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา ปร.ด.
2 นายสายันต์  กุลรัตน์ รองผู้อ านวยการ หลักสูตรและการสอน ศษ.ม.
3 นายสุรยุทธ  ธนสมบัติ รองผู้อ านวยการ ไฟฟ้า คอ.ม.
4 นายธิติวัฒน์  กุลพิชยัจิราวุฒิ รองผู้อ านวยการ เทคโนโลยีการศึกษา กศ.ม.
5 นางสาววาสนา ยานารมย์ รองผู้อ านวยการ ภาษาอังกฤษ กศ.ม.
6 ว่าท่ีร้อยเอกรุ่งสว่าง  บุญหนา ครู เทคโนโลยีการศึกษา กศ.ม.
7 นายชาญชยั  ผิวงาม ครู การบริหารการศึกษา คศ.ม.
8 นางสาวประคองศรี  ทินวงศ์ ครู คหกรรมศาสตร์ ค.บ.
9 นางเสาวลักษณ์  สมสอางค์ ครู ภาษาอังกฤษ กศ.ม.
10 นางสาวยุวดี กาญจนพฤฒิพงศ์ ครู สถิติประยุกต์ วท.บ.
11 นางเอมอร  ภูมิภักด์ิ ครู บริหารธุรกิจ บธ.ม.
12 นายสุทัน  แก้วมงคล ครู การบริหารการศึกษา ศษ.ม.
13 นายภูวดล  เป่ียมจาด ครู หลักสูตรและการสอน ศษ.ม.
14 ว่าท่ี ร.ต. ปิยะ ภูมิภักด์ิ ครู ไฟฟ้า คอ.ม.
15 นายภูมิกิติ  ศิลาโชติ ครู วิศวกรรมไฟฟ้า-สารสนเทศ วศ.ม.
16 นางพัชรา  กอปรทศธรรม ครู วัดผลประเมินผล กศ.บ.
17 นางวราภรณ์  เจริญสืบสกุล ครู มัธยมศึกษา(ภาษาไทย) ศษ.บ.
18 นางสุภางค์  อุปพงษ์ ครู ภาษาอังกฤษ กศ.ม.
19 นางจารุวรรณ  เชีย่วชาญ ครู การบริหารการศึกษา ศษ.ม.
20 นางวรรณภา  วัฒนจ านงค์ ครู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.
21 นางมะลิ  จรรยากรณ์ ครู เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ม.
22 นางสาวปริยากร ปริโยทัย ครู การบัญชี บช.ม.
23 นางสาวรุ่งฤดี ศิริผล ครู บริหารธุรกิจ บธ.ม.
24 นางสาวสิทธิกานต์  เนาว์สุข ครู เศรษฐศาสตร์การจัดการ ศ.ม.
25 นายอ านาจ  อินทรศร ครู วิศวกรรมเคร่ืองกล คอ.ม.

สาขาวิชา อักษรย่อ คณะ/ สาขาวิชา อักษรย่อ
ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

คณะ/ภาควิชา อักษร คณะ/ภาควิชา สาขาวิชา

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) 

ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
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สาขาวิชา อักษรย่อ คณะ/ สาขาวิชา อักษรย่อ
ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

คณะ/ภาควิชา อักษร คณะ/ภาควิชา สาขาวิชา
26 นางสาวปวดี  สิงห์สิทธ์ิ ครู การบริหารการศึกษา ศษ.ม.
27 นายภานนท์  แพงบุตรดี ครู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศศ.บ.
28 นายคณิศร  บัวจันทร์ ครู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.
29 นางสาวอิสราภรณ์ หินลาด ครู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.
30 นางสาวภานุมาศ อาจหาญ ครู สังคมศึกษา คบ.
32 นายธวัชจพล   กระโพธ์ิ ครู อุตสาหกรรมศิลป์ ค.อ.บ.
33 นางสาวศรัญญา  ศรีคราม ครู (พนักงานราชการ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.
34 นายชวลิต  ศรีเลิศ ครู (พนักงานราชการ) เทคโนโลยีการจัดการ วท.บ.
35 นายวุฒิชยั  พงษ์พล ครู (พนักงานราชการ) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.
36 นายวัฒนกร   ไชยพล ครู (พนักงานราชการ) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ.
37 น.ส.ลักษณภัทฎ์ ทองเจริญ ครู (พนักงานราชการ) บริหารการศึกษา ศษ.ม.
38 นายศิริวัฒน์  พุฒธรรม ครู (พนักงานราชการ) การบริหารการศึกษา ศษ.ม.
39 นายโกศล  สุขเฉลิม ครู (พนักงานราชการ) เคร่ืองมือกล ปท.ส.
40 นายอดิศักด์ิ  สุเรรัมย์ ครู (พนักงานราชการ) เทคโนโลยีอุตสาหการ วท.บ.
41 นายอรุณศักด์ิ สารทอง ครูจ้างสอน เทคโนโลยีเคร่ืองกล อส.บ.
42 นายธวัช  บุญน า ครูจ้างสอน เทคโนโลยีเคร่ืองกล อส.บ.
43 ว่าท่ี ร.ต.ภควัต  ศรีบุญเรือง ครูจ้างสอน เทคโนโลยีเคร่ืองกล อส.บ.
44 นายรณชยั  ใยหงษ์ ครูจ้างสอน เทคโนโลยีเคร่ืองกล อส.บ.
45 นายโรจนศักด์ิ นวลหอม ครูจ้างสอน เทคโนโลยียานยนต์ อส.บ.
46 นายชยัวัตร ชาติมนตรี ครูจ้างสอน เทคโนโลยีอุตสาหการ อส.บ.
47 นายสุทัศน์ ภูโท ครูจ้างสอน วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ.
48 นายเดชาธร พิมาทัย ครูจ้างสอน อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ วศ.บ.
49 นายเขมทิน  บุญเรือง ครูจ้างสอน วิศวกรรมอิเล็กและ คอ.บ.
50 นายสุนทร  บุญศรี ครูจ้างสอน เทคโนโลยีไฟฟ้า อส.บ.

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ (ต่อ) 
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สาขาวิชา อักษรย่อ คณะ/ สาขาวิชา อักษรย่อ
ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

คณะ/ภาควิชา อักษร คณะ/ภาควิชา สาขาวิชา
51 นางสาวเยาวมาศ อ่อมแก้ว ครูจ้างสอน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ทล.บ.
52 นางสาวอารยา สมร ครูจ้างสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.
53 นายศุภชยั  พุทธรักษ์ ครูจ้างสอน คอมพิวเตอร์ บธ.บ.
54 นายปรีชา  ดอกพอง ครูจ้างสอน เทคโนโลยีอุตสาหการ อส.บ.
55 นายประสิทธ์ิ  นามวิชา ครูจ้างสอน วิศวกรรมอุตสาหการ คอ.บ.
56 นางสาวภานุชนาถ ขุมทอง ครูจ้างสอน ภาษาอังกฤษ คบ.
57 นางพิมพ์ลดา กุลพิชยัจิราวุฒิ ครูจ้างสอน วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.
58 นางสาวธีระพันธ์ องอาจ ครูจ้างสอน บัญชี บช.บ.
59 นางสาวเกษศิรินทร์ เพียผิว ครูจ้างสอน วิศวกรรมโยธา คอ.บ.
60 ว่าท่ี ร.ต.อดิศักด์ิ จิตสมัคร ครูจ้างสอน วิศวกรรมโยธา วศ.บ.
61 นายประดิษฐ์ พันคลัง ครูจ้างสอน การท่องเท่ียวและการ ศศ.บ.
62 นางสาวอัจฉราพร  พลประถม ครูจ้างสอน วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.บ.
63 นายกฤตนัย  โสวรรณะ ครูจ้างสอน เทคโนโลยีวิศวกรรม วศ.บ.
64 นายอนุภาพ  ทิพย์โอสถ ครูจ้างสอน วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ.
65 นายอภิวัตต์ิ  ทับพิมาย ครูจ้างสอน เทคโนโลยีอุตสาหการ อส.บ.
66 นางสาวกรรณิกา กรุณา ครูจ้างสอน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.
67 นายวัชรพงษ์ ป้ันคง วิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ.
68 นายภาณุเดช วงใหญ่ วิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ.
69 นายณัชธรพงศ์ อัมภา วิศวกรรมการเชือ่ม ค.อ.บ.
70 นายธีรพงษ์               ยวงปรางค์ เทคโนโลยีการเชือ่ม อส.บ.
71 นายณรงค์ฤทธ์ิ สามารถ วิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ.
72 นายถาวร  พรมชาติ (วิทยาศาสตร์) คบ.
73 นายไพบูลย์              พิมศร วิศวกรรมโยธา วศ.บ.
74 การจัดการโรงแรมและการ ศศ.ม.นายสิทธิชา               ตองอบ

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ (ต่อ) 
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ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) 

ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี

 

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

1 นาย นิยม แสงวงศ์ ผู้อ านวยการ ปวส.ชา่งกลโรงงาน ค.อ.บ.อุตสาหการเคร่ืองมือกล กศ.ม.การบริหารการศึกษา

2 นาย สุวิชา ม่ันยืน รองผู้อ านวยการ ปวส.ชา่งเทคนิคการผลิต ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ กศ.ม.การบริหารการศึกษา

3 นาย ไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อ านวยการ ปวส.ชา่งกลโลหะ ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ค.ม.การบริหารการศึกษา

4 นาย ทวีศักด์ิ บุตรจันทร์ รองผู้อ านวยการ ประโยคครูมัธยม เคร่ืองมือกล ค.อ.บ.อุตสาหการเคร่ืองมือกล รป.บ.การจัดการส าหรับผู้บริหาร

5 นาย มนตรี สุริยพันตรี รองผู้อ านวยการ ปวส.ไฟฟ้าก าลัง ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ / ค.บ.คอมพิวเตอรืศึกษาป.บัณฑิต บริหารการศึกษา

6 นาย พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ ครู ปวส.ชา่งยนต์ ค.อ.บ.เคร่ืองกล วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล

7 นาย อินทรายุธ เชสูงเนิน ครู ปวส.ชา่งยนต์ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

8 นาย จตุรงค์ อ่อนสาร ครู ปวส.ชา่งยนต์ อส.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

9 นาย ธีรเดช ทิมา ครู ปวส.ชา่งยนต์ วศ.บ..วิศวกรรมเคร่ืองกล

10 นาย สมชาย แววศรี ครู ปวส.ชา่งยนต์ ปทส.เทคนิคยานยนต์ ค.อ.บ.เคร่ืองกล

11 นาย พงศ์พันธ์ ประทุมชาติ ครู ปวส.ชา่งยนต์ วท.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล

12 นาย อาคม ปาสีโล ครู ปวส.ชา่งยนต์ ปทศ.เทคนิคยานยนต์ ปร.ด.วิศวกรรมเคร่ืองกล

13 นาย วสันต์ สุดหา ครู ปวส.ชา่งยนต์ ค.อ.บ.เคร่ืองกล

14 นาย วันชยั นิยมวงศ์ ครู ปวส.ชา่งยนต์ ค.อ.บ.เคร่ืองกล

15 นาย อนุชติ ศรีสมบูรณ์ ครู ปวส.ชา่งยนต์ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

16 นาย ธีระศักด์ิ สัตย์ธิพันธ์ ครู ปวส.ปม.ชา่งยนต์ ค.อ.บ.เคร่ืองกล-เทคนิคยานยนต์

17 นาย สุนันท์ อินทร์งาม ครู ปวส.ชา่งยนต์ ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ค.อ.ม.เคร่ืองกล

18 นาย กตนนท์ นาทัน ครู ปวส.ชา่งยนต์ ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

19 นาย ชนะ สุทธิประภา ครู ปวส.กลโลหะ ค.อ.บ.กลโรงงาน ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

20 นาง กัลยาณี บุญสุข ครู ค.อ.บ.เคร่ืองมือกล

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ
วุฒิกำรศึกษำ (สำขำวิชำ)
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ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
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21 นาย ตฤณ แสนลา ครู ปวส.เทคนิคการผลิต วศ.บ.อุตสาหการ

22 นาย อนุพันธ์ จารุพงษ์ ครู ปวส.ชา่งเทคนิคการผลิต ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

23 นาย ศักรินทร์ ไชยปัญญา ครู ม.6 วศ.บ.อุตสาหการ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

24 นาย พยุงศักด์ิ ทศไกร ครู ปวส.ปม.กลโรงงาน ค.อ.บ.เคร่ืองกล

25 นาย ประสิทธ์ิ พลศรี ครู ปวส.ปม.กลโรงงาน ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

26 นาย ณรงค์ สุรินทร์ ครู ปวส.เคร่ืองกล ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ค.อ.ม.เคร่ืองกล

27 นาย เชาวลิต บุญมา ครู ปวส.กลโรงงาน ค.อ.บ.เคร่ืองมือกล

28 นาย อภิสิทธ์ิ พรมดอน ครู ปวส.ปม.กลโรงงาน ค.อ.บ.เคร่ืองกล

29 นาย สมาน ภาณะรมย์ ครู ปวส.ปม.ชา่งเชือ่ม/โลหะแผ่น ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

30 นาย ปัญญา จินดามาตย์ ครู ปวส.เชือ่มโลหะ ค.อ.บ.วิศวฯอุตสาหฯ

31 นาย วิทยา กองตระกูลดี ครู ปวส.เชือ่มโลหะ ปทส.เชือ่มและประสาน/วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการวศ.ม.วิศวกรรมการเชือ่ม

32 นาย อุทัย พลเขตต์ ครู ปวส.ชา่งโลหะ ปทส.เชือ่มประสาน / ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการค.อ.ม.เคร่ืองกล

33 นาย ฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย ครู ปวส.เทคนิคโลหะ ปทส.เชือ่มและประสาน

34 นาย สุพัฒน์ แนวจ าปา ครู ปวส.เทคนิคโลหะ วท.บ.เทคโนฯการผลิต

35 นาย เจริญพร เจตอธิการ ครู ม.6 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

36 นาย โชคชยั แสนโท ครู ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

37 นาย ชาญวิทย์ กอแก้ว ครู ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

38 นางสาว แสงเดือน เพชรผดุง ครู ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

39 นาย ยศสรัล แสงสาย ครู ม.6 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

40 นาย ปัญจพร พฤกษชาติ ครู ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

41 นาย รณฤทธ์ิ อมรสิน ครู ปวส.ไฟฟ้าก าลัง ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

42 นางสาว สุวรรณา โกศัลวัฒน์ ครู ปวส.ไฟฟ้าก าลัง ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ วท.ม.เทคโนฯสารสนเทศและการพัฒนาชมุชน

43 นาย สถิระ กาญจันดา ครู ม.6 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง ศษ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ต่อ) 
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ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
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44 ว่าท่ี ร.ต. กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร ครู ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

45 นาย อนุรักษ์ กลางแก้ว ครู ปวส.ไฟฟ้าก าลัง ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ค.อ.ม.อุตสาฯมหาบัณฑิต

46 นาย เอกฉัตร พลรัตน์ ครู ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

47 นาย สุกรี พรมนิกร ครู ปวส.ไฟฟ้าก าลัง ปทส.ไฟฟ้า ค.อ.ม.ไฟฟ้า

48 นาย สุนทร ดอนชยั ครู ปวส.ไฟฟ้าก าลัง ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.ม.ไฟฟ้า

49 นาย รังสรรค์ สะสมผลสวัสด์ิ ครู ปวส.ไฟฟ้าก าลัง ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ค.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

50 นาย เถลิง บุญเสนา ครู ปวส.ปม.ไฟฟ้าก าลัง ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

51 นาย สมพงศ์ จ าปาวงศ์ ครู ปวส.ไฟฟ้าก าลัง ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

52 นาย สุวภัทร อมรค าตัน ครู ปวส.ไฟฟ้าก าลัง อส.บ วิศวกรรมไฟฟ้า

53 นาย สมลักษณ์ ศรีพนากุล ครู ปวส.ไฟฟ้าก าลัง ค.บ.บริหารการศึกษา

54 นาย เกียรติศักด์ิ ชนิาภาษ ครู ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

55 นาย วิเชยีร ก าทอง ครู ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ปทส.ไฟฟ้าส่ือสาร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท

56 นาย คารมย์ แก้วกันยา ครู ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ปทส.เทคนิคไฟฟ้าส่ือสาร ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

57 นาย วัชระ ประคองพันธ์ ครู ปวส./ป.ม.อิเล็กฯ อส.บ.เทคโนฯอิเล็กทรอฯ

58 นาง จุฬาพรรณ์ คณารักษ์ ครู ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ค.อ.บ.วิศวกรรมมอิเล็กฯ ค.อ.ม.ไฟฟ้า

59 นาย ชเูกียรติ ประมุขกุล ครู ปวส.คอมพิวเตอร์ ค.อ.บ.คอมพิวเตอร์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

60 นาย ทรงศักด์ิ สัตนาโค ครู ค.อ.บ.วิศวกรรมมอิเล็กฯ

61 นาย พรศักด์ิ บุญพา ครู ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ วท.บ.เทคโนฯอิเล็กทรอนิกส์

62 นาย เผด็จศึก แสนุวงศ์ ครู ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ค.อ.บ.วิศวฯโทรคมนาคม

63 ว่าท่ี ร.ต. คมกริช สายพิณ ครู ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ศศ.บ.เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

64 นาง สุภาพร ไชยชนะ ครู ปวซ.ก่อสร้าง ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

65 นาย ณภัทร พรกิตติกมล ครู ค.อ.บ.วิศวฯโทรคมนฯ

 

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ต่อ) 
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ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
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66 นาย นิสิต ตันติวัฒนไพศาล ครู ค.อ.บ.วิศวฯโทรคมนฯ M.Eng.(Computer Science)

67 นาย เทพลิขิต ศิริวงศ์ ครู ม.6 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ค.บ.การบริหารการศึกษา

68 นาง เสาร์วันดี ผ่านเมือง ครู ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

69 นาย ชนินทร์ พบลาภ ครู ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ค.บ.อิเล็กทรอนิกส์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

70 นาย อิทธิพล สุขเติม ครู ค.บ.อิเล็กทรอนิกส์

71 นาย ชวินทร์ พลหาญ ครู ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

72 นาย ทรงวุฒิ วิมลพัชร ครู ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ อส.บ.เทคโนโลยคมอพิวเตอร์ ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

73 นาย ครู ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

74 นาย สวัสด์ิ ธงไชย ครู ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ค.อ.บ.อิเล็กฯ - คอมฯ ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

75 นาย ณัฐพล เทพมา ครู อส.บ.เทคโนโลยคมอพิวเตอร์

76 นาย วันชยั ศุภธีรารักษ์ ครู ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

77 นางสาว ธิดารัตน์ บุญดล ครู ปวส.เทคนิคสถาปัตยกรรม วท.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ศศ.ม.การบริหารการศึกษา

78 นาย สงบ ฉ้งทับ ครู ปวส.ก่อสร้าง ค.อ.บ.วิศวฯโยธาฯ บธ.ม.บริหารธุรกิจ

79 นาย อุดมศักด์ิ ต้ังอุดมโชคไพศาล ครู ปวส.ไฟฟ้า ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

80 นาย อุทัย ไชยวิเศษ ครู ปวส.ชา่งก่อสร้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา กศ.ม.การบริหารการศึกษา

81 นาย ภาวัช วรกฤษเรืองกุล ครู ปวท.โยธา ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ กศ.ม.การบริหารการศึกษา

82 นาง กนกพร ไชยวิเศษ ครู ปวส.ก่อสร้าง ปทส.ชา่งก่อสร้าง วศ.ม.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

83 นาย ปิยรัตน์ คันธจันทร์ ครู ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

84 นาย อดิศักด์ิ เจริญพงษ์ ครู ปวส.ก่อสร้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา / ศบ.บ.บริหารการศึกษา ค.อ.ม.โยธา / วศ.ม.วิศวกรรมโยธา

85 นาย ปริวัฒน์ ยืนย่ิง ครู ปวส.โยธา ปทส.โยธา

สนอม        ทิพยรัตน์สุนทร
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86 นาย ดุลยวัต รักษ์พงศ์ ครู ปวซ.ก่อสร้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

87 นาย ทวี ห้วยทราย ครู ปวส.โยธา ปทส.โยธา

88 นาง มลีทอง จารุพงษ์ ครู ศศ.บ.การบัญชี

89 นาง ทิพากร แต้ศิริเวชช์ ครู ปวส.การบัญชี ศศ.บ.การบัญชี ศศ.บ.การบริหารการศึกษา

90 นาง เบญญาดา อ่อนน้อม ครู ปวส.การบัญชี บธ.บ.การบัญชี

91 นางสาว ธันยาภักค์ ธนชยัผลฐานิส ครู ปวส.การบัญชี บธ.บ.การบัญชี

92 นาง พนิดา องค์สวัสด์ิ ครู ม.6 วท.บ.สถิติประยุกต์

93 นาย ปราโมทย์ สายภา ครู มศ.5 ปกศ.สูงคณิตฯ / กศ.บ.วิทย์-คณิต กศ.ม.คณิตศาสตร์

94 นางสาว ชญานันทน์ หอมจิตร ครู ค.บ.คณิตศาสตร์

95 นาย ภัทรศักด์ิ ภัทรธรรมพิบูล ครู ม.6 ค.บ.คณิตศาสตร์ วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา

96 นาง ศิรินณา ดอนชยั ครู ม.6 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ

97 นาง ศรีอุดร ศิริปริญญานันท์ ครู ม.6 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ บธ.ม.บริหารการศึกษา

98 นางสาว ปรานี ศรีมันตะ ครู ค.บ.ภาษาอังกฤษ

99 นางสาว ทิพยดา สาระชาติ ครู ม.6 ค.บ.ภาษาอังกฤษ กศ.ม.การบริหารการศึกษา

100 ว่าท่ี ร.ต. อัครวินท์ พละศักด์ิ ครู ค.บ.ภาษาอังกฤษ

101 นาย ณัฐวัฒน์ ฤทธิมนตรี ครู ปวส.บัญชี ค.บ.สังคมศึกษา

102 นาย ดาราวรรณ รอดสิน ครู ปวส.บัญชี ค.บ.สังคมศึกษา

103 นาย เกียรติพล บุญหล่อ ครู ศศ.บ.ภาษาไทย

104 นาง ขนิษฐา ดาโรจน์ ครู ปวท.(การบัญช)ี ค.บ. ภาษาไทย

105 นาย ณราวิตญ์ มีดี ครู ม.6 ศศ.บ.ภาษาไทย ศศ.ม.ภาษาไทย
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106 นาง ทิพวรรณ สายพิณ ครู ค.บ.วิทยาศตร์ท่ัวไป ค.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน / วท.ม.ฟิสิกส์ป.โทฟิสิกส์ ปร.ด.ฟิสิกส์

107 นาย อิทธิวัฒน์ ไทยแท้ ครู ม.6 ค.บ.ฟิสิกส์ วท.ม.ฟิสิกส์

108 นาง อรทัย ซาเสน ครู ม.6 วท.บ.ฟิสิกส์ วท.ม.วิทยาศาสตร์คึกษา

109 นาย มนัสนันท์ ไทยแท้ ครู ม.6 ค.บ.เคมี วท.ม.วิทยาศาสตร์คึกษา

110 นางสาว พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ ครู ค.บ.วิทยาศตร์ท่ัวไป

111 นาง สุภัดสา ศิริชนะ ครู วท.บ.การกีฬา

1 นาย ละพล ด าพะธิก พนักงานพัสดุ

2 นาย ยบรรเจิด กัญญาพันธ์ ชา่งไม้

ข้อมูลลูกจ้ำงประจ ำ

ข้อมูลพนักงำนรำชกำร
1 นาง สรัญญา          งานสัมพันธฤทธ์ิ ครู คอ.บ.ภาษาอังกฤษ

2 นาย กฤตนันท์ สันติวงศกร ครู คอ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

3 นาย ประสิทธ์ิ ทุมนัน ครู วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

4 นาย คุณากร ผ่านส าแดง ครู คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

5 นาย ธีรศักด์ิ จังภูเขียว ครู คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

6 นาย สุพัฒน์ นามเหลา ครู คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

7 ว่าท่ี ร.ต. วิทยา สายลาด ครู วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชือ่ม

8 นาย ประดิษฐ์ เทศาราช ครู อส.บ.อุตสาหการ

9 นาย เชวงศักด์ิ แก้วเนตร ครู อส.บ.เทคโนโลยียานยนต์
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ข้อมูลครูอัตรำจ้ำงหรือลูกจ้ำงช่ัวครำว
1 นาย ถาวร สีถาการ ครูอัตราจ้าง ค.บ. อุตสากหรรมศิลป์

2 นาย นรา เดชะค าภู ครูอัตราจ้าง อส.บ.เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

3 นาย สมบัติ แนวจ าปา ครูอัตราจ้าง ค.บ. อุตสากหรรมศิลป์

4 นาย วีระพล นนัตะเสน ครูอัตราจ้าง ค.บ. อุตสากหรรมศิลป์

5 นาย อธิวัฒน์ สารโพคา ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

6 นาย ณภัทร ชมเชีย่วชาญ ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

7 นาย จีระวุฒิ ประกอบดี ครูอัตราจ้าง อส.บ.เทคโนโลยียานยนต์

8 นาย อนชุติ มุงคุณการ ครูอัตราจ้าง อส.บ.เทคโนโลยียานยนต์

9 นาย นฐัวัฒน์ วงษา ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

10 นาย ชยัวัฒน์ เหล่าบุตรสา ครูอัตราจ้าง อส.บ.เทคโนโลยียานยนต์

11 นาย ถนดักิจ ชะนะกุล ครูอัตราจ้าง อส.บ.เทคโนโลยียานยนต์

12 นาย เกริกฤทธ์ิ ส่งเสริม ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

13 นาย รัฐฉัตร จันทป ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

14 นาย ปัญจพล ทัดเทียม ครูอัตราจ้าง วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล

15 นาย เอกชยั แก้วนมิิตดี ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

16 นางสาว ไพลิน แนวจ าปา ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

17 นาย ณัฏฐ์ สุวรรณกูฎ ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

18 นาย พรรณเชษฐ์ ทองค าใส ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

19 นาย พงษ์ศักด์ิ เนตรสง่า ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

20 นาย วีระพงศ์ รองทอง ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
69 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

วุฒิกำรศึกษำ (สำขำวิชำ)

21 นางสาว จิรภา เลือกนารี ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

22 นาย พงศกร ภูมิพันธ์ ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

23 นาย สรรพสิทธ์ิ ละออเอ่ียม ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

24 นาย อิทธิพล บุดดีค า ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

25 นาย ปฏิพาน เสระทอง ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

26 นาย ชนิวัตร ทิวาพัฒน์ ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

27 นาย วิสันต์ ขาววงศ์ ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

28 นาย ปพนธนรัฐ รฐามัลลาธัชนธิิ ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

29 นาย โสภิณัฐ แสดงจิตร ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

30 นาย พิริยะ ข่ายกระโทก ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

31 นางสาว ปราณี กอเมืองนอ้ย ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

32 นาย อรุณพงษ์ ค าศรี ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

33 นาย ธีรภัทร์ มณีวงษ์ ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต

34 ว่าท่ี ร.ต. ศักด์ินรินทร์ สถิตรัชตสถาพร ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

35 นาย นครินทร์ นมิิปาล ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

36 นางสาว บุญจิราธร สมสุพรรณ ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

37 นาย ธราดล สุโยธา ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

38 นาย พงศ์พิสิฐ ตันติเศรษฐ ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

39 ว่าท่ี ร.ต. ขวัญชยั เนอืงเนตร ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

40 นาย วีระชยั ค ามา ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

41 นาย เกรียงไกร สายสุพรรณ์ ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

42 นาย โชคชยั สายสะอาด ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

43 นาย ศตวรรษ วารินทร์ ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

44 นาย สุรพงศ์ กันตะบุตร ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

45 นางสาว สิริลักษณ์ รักสกุล ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
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46 นางสาว พัชรา สุภาวงษ์ ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

47 นางสาว สาวิตรี ค าศิริ ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

48 นาย ธเนศ ป้องค ากวย ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

49 นาย ชยัชนะ จารุกรสกุล ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

50 นาย เจนวิทย์ ศรีพิมพ์ ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

51 นาย พีรวัฒน์ สายภา ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

52 นาย เศรษฐราวุฒิ กิติราช ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

53 นาย พงษ์ธนวุฒิ ใจกล้า ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

54 นาย ธีรวัฒน์ ศิลาวรรณ์ ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

55 นาย ฐาปกรณ์ กองษร ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

56 นางสาว บุศราภรณ์  ศรีมูลเขียว ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

57 นาย ณัฐพล  สุนทร ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

58 นางสาว ภัสธิตา  สร้อยสินธ์ิ ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

59 นาย สุกาย เกื อทาน ครูอัตราจ้าง วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

60 นาย สุรชาติ วิชาชยั ครูอัตราจ้าง วท.บ.เทคโนดลยีอิเล็กทรอนิกส์

61 นาย สุรพงษ์ สามแก้ว ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

62 นาย ภัทรพนธ์ ไชยค าภาวีราธัช ครูอัตราจ้าง วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

63 นาย สามารถ เวชอุดม ครูอัตราจ้าง วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

64 นาย ประเสริฐ ไกรษี ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

65 นาย ธนติ ป้องค ากวย ครูอัตราจ้าง วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

66 นาย พุฒิพิชยั นาคสุวรรณ ครูอัตราจ้าง อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

67 นาย อนุสรณ์  จารุกมูล ครูอัตราจ้าง วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

68 นาย อดิศักด์ิ  แหวนวงษ์ ครูอัตราจ้าง วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

69 นาย ศุภพงษ์ บุญประสม ครูอัตราจ้าง วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

70 นาย ชนาธิป ชนุรัมย์ ครูอัตราจ้าง อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ต่อ) 
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71 นาย เจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์ ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

72 นาย ปรัชญานนัท์ ญาณเพ่ิม ครูอัตราจ้าง วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

73 นางสาว ภัทรวริน  บุญทา ครูอัตราจ้าง วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

74 นาย พีระพงศ์ สายสีนวล ครูอัตราจ้าง วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

75 นาย พิทักษ์ ธิบูรณ์บุญ ครูอัตราจ้าง วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

76 นาย ธนวัฒน์ พร้อมสุข ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.คอมพิวเตอร์ (2ปีต่อเน่ือง)

77 นางสาว คุณากร ป้ันปรีชา ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

78 นางสาว เสาวภา ยุติ ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

79 นางสาว ภัทราภรณ์ เผือกนอก ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

80 นาย ปัญญวัฒน์ สุภาคาร ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

81 นางสาว รัชฎาเนตร สุร าไพ ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

82 ว่าท่ี ร.ต. วิทยา เจริญทัศน์ ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

83 นางสาว เอมอร สิมาทอง ครูอัตราจ้าง วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

84 นาย อิทธิพล นราชยั ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และดทรคมนาคม

85 นาย สุภภณ สวาสดิพันธ์ ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

86 นาย ภัทรพงศ์ สารักษ์ ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

87 นาย กร  วนะรมย์ ครูอัตราจ้าง สถ.บ.เทคโนโนโลยีสถาปัตยกรรม

88 นางสาว พรรัตน์ เรืองเสรี ครูอัตราจ้าง สถ.บ.สถาปัตยกรรม

89 นาย นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา ครูอัตราจ้าง สถ.บ.สถาปัตยกรรม

90 นาย วศวิชติ จันทร์เกษ ครูอัตราจ้าง สถ.บ.สถาปัตยกรรม

91 นาย กิติศักด์ิ แนวบุตร ครูอัตราจ้าง ปท.ศ.คุรุศาสตร์โยธา

92 นาย ธนกฤต สมคะเนย์ ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ต่อ) 
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93 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ศรีนวล ประเสริฐ ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

94 นาย ภาสกร จวนสาง ครูอัตราจ้าง สถ.บ.สถาปัตย์กรรม - ผังเมือง

95 นางสาว วิรุฬพรรณ บุญรมย์ ครูอัตราจ้าง วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

96 นาย ศิริทรัพย์ สุราทิพย์ ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

97 นางสาว วิรัลรัตน์ ปางชาติ ครูอัตราจ้าง วศ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

98 นาย ภาสกร วงศ์จันทร์ ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

99 นาย ธนวัต  ปล่ังกลาง ครูอัตราจ้าง วศ.บ.โยธา

100 นาย สมปอง เพ่ิมพูล ครูอัตราจ้าง ปทส.เชือ่มและประสาน

101 นาย กายสิทธ์ิ นามลาด ครูอัตราจ้าง ปทส.เชือ่มและประสาน

102 นาย เดชพล ยศพันธ์ ครูอัตราจ้าง ปทส.เชือ่มและประสาน

103 นาย พงษ์ธวัช พวงศรี ครูอัตราจ้าง วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

104 นาย ธนาคาร กอมณี ครูอัตราจ้าง วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

105 นางสาว ปรีดาพร วงษา ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

106 นางสาว สุภาวรรณ อุ่นชืน่ ครูอัตราจ้าง บธ.บ.การบัญชี

107 นางสาว จุไรรัตน์ อักโข ครูอัตราจ้าง บธ.บ.การบัญชี

108 นาง กัลยกร อมรค าตัน ครูอัตราจ้าง บธ.บ.การบัญชี

109 นางสาว นชุจานี กล้าลอด ครูอัตราจ้าง บธ.บ.การบัญชี

110 นางสาว ณภัสนนัท์ ก าลังหาญ ครูอัตราจ้าง บธ.บ.การบัญชี

111 นางสาว รุ่งอรุณ ไตรวงษ์ ครูอัตราจ้าง วท.บ.คณิตศาสตร์

112 นาย ธานนิทร์ สันตะวงษ์ ครูอัตราจ้าง วท.บ.เคมี

113 นางสาว สายใจ สง่าจิตร ครูอัตราจ้าง ค.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

114 นางสาว ดวงกมล สุริยงค์ ครูอัตราจ้าง ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

115 นาย สัญชยั สุขเกษม ครูอัตราจ้าง ค.บ.วิชาพลศึกษา
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116 นางสาว ชนศิากาญจน์ ธรรมวัติ ครูอัตราจ้าง น.บ.นิติศาสตร์

117 นางสาว สุธาสินี หาญชนะ ครูอัตราจ้าง ศศ.บ.ประวัติศาสตร์

118 นางสาว นฤมล ดวงชาทม ครูอัตราจ้าง ศศ.บ.ประวัติศาสตร์

119 นางสาว ศิริภรณ์ สิงห์คง ครูอัตราจ้าง ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

120 นางสาว ปาริฉัตร หารค าอุ้ย ครูอัตราจ้าง ค.บ.ภาษาอังกฤษ

121 นางสาว ไพจิตร โสภาย่ิง ครูอัตราจ้าง ค.บ.ภาษาอังกฤษ

122 นางสาว เสาวรส แซ่แดง ครูอัตราจ้าง ค.บ.ภาษาไทย

ข้อมูลครูอัตรำจ้ำงหรือลูกจ้ำงช่ัวครำว

1 นาง ปิยะนุช  ส่องแสง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/สังคมศึกษา

2 นาง สริณญา  โคตรส าราญ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.การบัญชี

3 นางสาว สุทธีรา  มีชยั เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.การบัญชี

4 นางสาว รุ่งทิพย์  สมสุวรรณ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/การจัดการท่ัวไป

5 นางสาว สกลสุภา  สุนทร เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.คอมพิวเตอร์

6 นาง ธัญชนก  ชาติสง่า เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.การบัญชี

7 นาง ยุภาพร  ดวงแก้ว เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/การประถมศึกษา

8 นางสาว เบญจวรรณ  พันธ์จ าปา เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.การบัญชี

9 นางสาว ศนพร  สมหมาย เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.คอมพิวเตอร์

10 นางสาว สมฤทัย  เจริญเชาว์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.การบัญชี

11 นาง นภา  เสมอภาค เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.การบัญชี

12 นาง วิมลพันธ์  พร้อมสุข เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/สังคมศึกษา

13 นางสาว พิชชาพร  ป้อมไชยา เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/บัญชี

14 นางสาว สุนันทา  ปิดทอง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/บัญชี

15 นางสาว นัตญา  ฤทธิศักด์ิ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/บัญชี

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ต่อ) 
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16 นาง ชรินทร์รัตน์  กุลสิริธนาชล เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/การจัดการท่ัวไป

17 นางสาว อภิกษณาน์  พรมกลัดพะเนาว์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/การบริหารธุรกิจ

18 นาง นฤมล  จินะปัญญา เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.คอมพิวเตอร์

19 นาย พงษ์ศักด์ิ พร้อมสุข เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20 นางสาว วัชราภรณ์  ดวงทอง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/วิทยการคอมฯ

21 นาย อาทิตย์  จินดาศรี เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.คอมพิวเตอร์

22 นางสาว พรทิพย์  ศรีมาต เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.คอมพิวเตอร์

23 นาย กิตติพงศ์  ข าบุญ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.คอมพิวเตอร์

24 นางสาว เจนจิรา  สบายใจ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.การบัญชี

25 นางสาว กนกวรรณ  สังข์ศรี เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/การจัดการ

26 นางสาว สมัยพร  ก าลังงาม เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.การบัญชี

27 นาง สุกัญญา  มุสิกฤกษ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/สุขศึกษา

28 นาย ประชาธิป  ส าเภา เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

29 นางสาว วรินทร์ภรณ์  สวาทชาติ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/การจัดการท่ัวไป

30 นางสาว ธนพร  บรรลือหาญ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/สถิติ

31 นางสาว ปนิตา  วงศ์ใหญ่ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

32 นางสาว วราภรณ์  มูลมิน เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/การบัญชี

33 นางสาว เยาวเรศ  ทรายแดง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

34 นางสาว ประภาเพ็ญ  ดิศแพทย์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)

35 นาง ฉวีวรรณ  สาริบุตร เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/บริหารรัฐกิจ

36 นาง พนมพร  ถนอมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/สังคมศึกษา

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
75 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

วุฒิกำรศึกษำ (สำขำวิชำ)

37 นางสาว จีรนันท์  เบ้าเงิน เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

38 นาง จันทร์เพ็ญ  จ าปาอ่อน เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/การประถมศึกษา

39 นางสาว แสงพล  ชลกาญจน์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.การบัญชี

40 นางสาว เย่ียมจิตต์  สายงาม เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/คหกรรมศาสตร์

41 นางสาว ปวีณา  ยินดีงาม เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

42 นางสาว นุชจรินทร์  อมรสิน เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ

43 นางสาว สุวรีย์  โสวะภาสน์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.คอมพิวเตอร์

44 นาง จินตนา  ไฉยากุล เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.การบัญชี

45 นางสาว ปริม  อุปถัมภ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/การบัญชี

46 นางสาว จิรนันท์  พันธ์โชติ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/คอมพิวเตอร์

47 นางสาว ขวัญหทัย  วรพิมพ์รัตน์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/การบัญชี

48 นางสาว พิชธิดา  รบกล้า เจ้าหน้าท่ีธุรการ ป.ตรี/คอมพิวเตอร์

49 นางสาว ศิรินทรา  หนองกก เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.การบัญชี

ข้อมูลครูอัตรำจ้ำงหรือลูกจ้ำงช่ัวครำว

1 นาย สุดใจ  พรมดงมัน พนักงานขับรถ ปวส.

2 นาย วิมล  แว่นแคว้น พนักงานขับรถ ปวส.

3 นาย นวมินทร์  ลาภสาร พนักงานขับรถ ปวส.

4 นาย บุญมา  สัตย์ธรรม นักการภารโรง ม.3

5 นาย ปรีชา  ศรีสมุทร นักการภารโรง ม.3

6 นาย พรเลิศ  ชืน่จิต นักการภารโรง ม.3

7 นาย อนันต์  ละบาป นักการภารโรง ม.3

8 นาย คามิน  นนทการ นักการภารโรง ม.3

9 นาย สุนทร  นามวงศ์ นักการภารโรง ม.3

นักกำรภำรโรง/แม่บ้ำน/พนักงำนขับรถ

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ต่อ) 
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ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

วุฒิกำรศึกษำ (สำขำวิชำ)

10 นาย อุทร  นะที นักการภารโรง ม.3

11 นาย ชศัูกด์ิ  อูปแก้ว นักการภารโรง ม.3

12 นาย สมคิด  แผ่นทอง นักการภารโรง ม.3

13 นาง กัณหา   เจริญนิตย์ แม่บ้าน ม.3

14 นาง หนูจร  แว่นแคว้น แม่บ้าน ม.3

15 นาง อรทัย  บุญยะราช แม่บ้าน ม.3

16 นาง วิภา                     จันทะวารรีย์ แม่บ้าน ม.3

17 นาง อุลัยวรรณ์  บุญสมยา แม่บ้าน ม.3

18 นาง ร าไพ  แว่นแคว้น แม่บ้าน ม.3

19 นาง วรัตนา  คร่ังพิบูลย์ แม่บ้าน ม.3

20 นาง อมรา   ศรีเมือง แม่บ้าน ม.3

21 นางสาว เมตตา   กาญจนลักษณ์ แม่บ้าน ม.3

22 นางสาว หนูนิตย์  โมลาศรี แม่บ้าน ม.3

23 นาง งจันจิรา  ดาผา แม่บ้าน ม.3

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ไม่นบัรวม ผู้ที่ไป - มา ช่วยราชการ (ข้อมูล ณ วันท่ี  15  ตุลาคม 2563) 
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ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) 

ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

 
ล ำดับท่ี ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรี

สำขำวิชำท่ีจบระดับ

ปริญญำตรี

วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำโท

สำขำวิชำท่ีจบระดับ

ปริญญำโท

วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำเอก

สำขำวิชำท่ีจบ

ปริญญำเอก

1 นางธัญญรัตน์ แสนสุข ครู คบ. บรรณารักษ์ศาสตร์ คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2 นางเรวดี ศรีธัญรัตน์ ครู วท.บ. เคมี

3 นางรังสิยา ณุวงษ์ศรี ครู ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

4 น.ส.วราภรณ์ พนิกรณ์ ครู ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

5 นางก่ิงกมล สังข์ทอง ครู ศษ.บ. ภาษาไทย

6 นส.นิดถา นครราช ครู วท.ม. เคมี

7 นางหนูพัด ปักเขมะยา ครู วท.บ. สถิติประยุกต์ วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์

8 นางชณิตา สินเติม ครู คบ. ภาษาไทย กศ.ม. การบริหารการศึกษา

9 นางนภัสวรรณ อินทนนท์ ครู กศ.ม. คณิตศาสตร์

10 นายวิริยะ ราชณุวงศ์ ครู ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)

11 นางสาวพัชราภรณ์วงษ์แหวน ครู คบ. ภาษาอังกฤษ

12 นางจิราภรณ์ เชือ้ชา ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

13 นางปักจิต ค าศรีสุข ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร

14 นางสาวจารุริณ โสหา ครู ศศ.บ. รัฐศาสตร์

15 นายสุริยา สาโรจน์ ครู คบ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

16 นางนลินทิพย์ บุญทรัพย์ษิณ ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

17 นางมุขดา โอบอ้อม ครู วศ.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ
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ล ำดับท่ี ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรี

สำขำวิชำท่ีจบระดับ

ปริญญำตรี

วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำโท

สำขำวิชำท่ีจบระดับ

ปริญญำโท

วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำเอก

สำขำวิชำท่ีจบ

ปริญญำเอก

18 นายณัฐวุฒิ มาตย์เหลือง ครู ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ - ภาษาอังกฤษ

19 นายกรณัฏฐ์ มาลัย ครู

20 นางสาวประภาศรีทองมูล ครู ว.ท.บ. สถิติประยุกต์

21 นางสาวสิริธร อบรมทรัพย์ ครูผู้ชว่ย

22 นางสมผล แขวงเมือง ครู กศ.บ. คหกรรมท่ัวไป บธ.ม. บริหารธุรกิจ

23 นางพูนทรัพย์ ไพเราะ ครู กศ.บ. คหกรรมศาสตร์

24 นางสาวปิยาภรณ์ พุทธวรรณ ครู ศศ.บ. การโรงแรม ศศ.ม. การโรงแรม

25 นางสาวอุบล ไชยพงษ์ ครู วศ.บ. เทคโนโลยีการอาหาร

26  นางรุจิรา โคตรชาดา ครู บธ.บ การตลาด คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

27 ดร.มณฑาวดี พูลเกิด ครู นศ.ม. นิเทศศาสตรพัฒนาการ ค.อ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

28 นางสาวมลิวัลย์ พระธรรมมาตย์ ครู บธ.บ. การตลาด

29 นางสาววรัญญาภรณ์อ่อนค า ครู บธ.บ. การตลาด

30 นางวันเพ็ญ เท่ียงศิริ ครู บธ.ม. บริหารธุรกิจ

31 นางชลดา ศรีสุรัตน์ ครู บธ.ม. บริหารธุรกิจ

32 นายวิวัฒน์ นัสสาสาร ครู บธ.ม. บริหารธุรกิจ

33 นางเมตตา บรรลือหาญ ครู ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป(การบัญช)ี บช.ม. บัญชมีหาบัณฑิต

34 นางนฤมล ยาวะโนภาส ครู ศศ.บ. บริหารธุรกิจ (การบัญช)ี

35 นางสาวปิยธิดา สายสุทธ์ิ ครู บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การบัญช)ี บช.ม. บัญชมีหาบัณฑิต

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร (ต่อ) 
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ล ำดับท่ี ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรี

สำขำวิชำท่ีจบระดับ

ปริญญำตรี

วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำโท

สำขำวิชำท่ีจบระดับ

ปริญญำโท

วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำเอก

สำขำวิชำท่ีจบ

ปริญญำเอก

36 นางทารินทร วิเวกวินย์ ครู บช.ม. บัญชมีหาบัณฑิต

37 นางมริษฎดา บุษดี ครู ศศ.บ. บริหารธุรกิจ (การบัญช)ี

38 นายก้องกุล กุลแก้ว ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร

39 นายกมลศิลป์ ค าพิลา ครู คม. คอมพิวเตอร์ศึกษา

40 นางรัตติกาล ใหญ่ล้ า ครู ปทส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

41 นายมังกร ปินะกาพัง ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

42 นายอานนท์ พัสดร ครู วศ.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

43 นายชศัูกด์ิ ศรีบุตรชนิ ครู คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คม. คอมพิวเตอร์ศึกษา

44 นายชาตรี มูลชาติ ครู ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา

45 นายภูริวัฒน์ เก้ือทาน ครู

46 นายศิริพรรณ์ วงษ์สมศรี ครู วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล

47 นายสมเกียรติ บุณน้อย ครู คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ คอ.ม. เคร่ืองกล

48 นายสุรเดช จันทร์สา ครู ปทส. เทคนิคชา่งยนต์ คอ.ม. เคร่ืองกล

49 นายสุวชยั กันตะภาค ครู ศษ.บ. มัธยมศึกษา คอ.ม. เคร่ืองกล

50 นายทวี ละลอกน้ า ครู ปทส. เทคนิคชา่งยนต์ คอ.ม. เคร่ืองกล

51 นายนิพนธ์ สุวรรณเพชร ครู คอ.ม. เคร่ืองกล

52 นายวิจิตย์ แสงวงค์ ครู ปทส. เทคนิคชา่งยนต์ คอ.ม. เคร่ืองกล

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร (ต่อ) 
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ล ำดับท่ี ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรี

สำขำวิชำท่ีจบระดับ

ปริญญำตรี

วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำโท

สำขำวิชำท่ีจบระดับ

ปริญญำโท

วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำเอก

สำขำวิชำท่ีจบ

ปริญญำเอก

53 นายส ารอง เมฆหมอก ครู เคร่ืองกล เคร่ืองกล

54 นายสุรศักด์ิ อุทสาร ครู ปทส. เคร่ืองกล (เทคนิคชา่งยนต์)

55  นายกฤษฏา ท่ังทอง ครู ปทส. เทคนิคยานยนต์ คอ.ม. เคร่ืองกล

56 นายวัชระ ดียะตาม ครู ปทส. เทคนิคยานยนต์ คอ.ม. เคร่ืองกล

57 นายทวี มณีสาย ครู คอ.บ. อุตสาหการ - เคร่ืองมือกล ศศ.ม. พัฒนาสังคม

58 นายรังสรรค์ ศรีเสมอ ครู ปทส. เครืองมือกล คอ.ม. เคร่ืองกล

59 นายจุมพล ชมุสงค์ ครู ปทส. เครืองมือกล คอ.ม. เคร่ืองกล

60 นายธนกร จันทร์ทอง ครู วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

61 นายวิทยากล เวชกามา ครู วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

62 นายชยัสมร ทนทาน ครู คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ คอ.ม. เคร่ืองกล

63 นายธัญยธรณ์ ค าหงษา ครู ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

64 นายพิธิพงศ์ ฤทธ์ิมนตรี ครู ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรมการ

65 นายจ าเริญ ศรีวะโสภา ครู คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

66 นายสังวร บุบผาสังข์ ครู คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง กศ.ม. บริหารการศึกษา

67 นายประสิทธ์ิ ถาวรศิริภัทร ครู คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

68 นายศุภฤกษ์ ศรีดาว ครู คอ.ม. ไฟฟ้า

69 นายประศาสน์ ค าตา ครู คอ.ม. ไฟฟ้า

70 นายบรรเจิด เรศสันเทียะ ครู คอ.ม. ไฟฟ้า

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร (ต่อ) 
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ล ำดับท่ี ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรี

สำขำวิชำท่ีจบระดับ

ปริญญำตรี

วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำโท

สำขำวิชำท่ีจบระดับ

ปริญญำโท

วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำเอก

สำขำวิชำท่ีจบ

ปริญญำเอก

71 นายสน่ัน ค าบุดดา ครู คอ.ม. ไฟฟ้า

72 นายสุรศักด์ิ บุญเอก ครู คอ.ม. ไฟฟ้า

73 นายเพ่ิมพูล อนันตา ครู คอ.ม. ไฟฟ้า

74 นายอดิสรณ์ ไหว้พรหม ครู วศ.บ. ไฟฟ้าก าลัง

75 นายกฤตพล สุดบอนิจ ครู อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

76 นายศุภมิตร รัตนมงคล ครู ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

77 นายปริวัชร ค าศรีสุข ครู วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

78 นายธิติชนม์ สุมา ครู คอ.ม. ไฟฟ้า

79 นายชงิชยั ศรีสุรัตน์ ครู คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า คอ.ม. ไฟฟ้า

80 นายรุ่งศักด์ิ ต้ังวงษ์ ครู กศ.ม. เทคโนโลยีและสือสารการศึกษา

81 นายวีระศักด์ิ สุวรรณเพชร ครู คอ.ม. ไฟฟ้า

82 นายสนองศิลป์   ศิริโสม ครู วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์ คอ.ม. ไฟฟ้า

83 นายกิตติพงษ์ แสงพันธ์ุ ครู วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กฯ กศ.ม. บริหารการศึกษา

84 นายจักรพงษ์       แก่นแก้ว ครู คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

85 นายธนุตม์ บุปผาสังข์ ครู คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ กศ.ม. บริหารการศึกษา

86 นายเอนก สืบศรี ครู ปทส. ไฟฟ้าส่ือสาร

87 นายไพทูรย์ สุทธิสน ครู คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

88 ว่าท่ี ร.ต.พิทยา กุลชนะพงศธร ครู ศษ.ม. เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร (ต่อ) 
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ล ำดับท่ี ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรี

สำขำวิชำท่ีจบระดับ

ปริญญำตรี

วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำโท

สำขำวิชำท่ีจบระดับ

ปริญญำโท

วุฒิกำรศึกษำ

ระดับปริญญำเอก

สำขำวิชำท่ีจบ

ปริญญำเอก

89 นายอภิวิชญ์ ค าอุ่น ครู

90 นายชชัวาลย์ ไชยราช ครู คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

91 นายฤทธิเดช บุญตา ครู วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์ คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

92 นายบุญเพ่ิม มงคลทวีวัฒน์ ครู คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

93 ดร.วรวัฒน์      บุญดี ครู กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

94 นายจักรวาล ทรงวิชยั ครู วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กฯ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท

95 นายสรศักด์ิ ไชยนา ครู กศ.ม. การศึกษานอกระบบ

96 นายพูลสุข เวชกามา ครู วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

97 นายดลชยั จันทรุทิน ครู ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

98 นายสุริยา สาลีวัน ครู วศ.บ. วิศวกรรมโยธา

99 นายสรายุทธ เทพมณี ครู วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

100 นายสุขสันต์ นาธงชยั ครู คอ.บ. วิศวกรรมโยธา

101 นางสาววรางคณา พิมพ์ทอง ครู วศ.บ. วิศวกรรมโยธา

102 นายอภิชาติ ชมุวงศ์ ครู คอ.บ สถาปัตยกรรม

103 ว่าท่ี ร.ต.ประกิต แสนสุข ครู คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการฯ

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ไม่นบัรวม ผู้ที่ไป - มา ช่วยราชการ (ข้อมูล ณ วันท่ี  15  ตุลาคม 2563) 
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ข้อมูลพืน้ฐานของสถาบัน 

ส่วนที่ 2 

 
 

 

วิสัยทัศน์  (Vision)  

“เป็นผู้น าการผลิตและพัฒนาก าลังคน” 
 

พันธกิจ (Mission)    

  1.  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  2.  ส่งเสริมการท าผลงานวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
พัฒนาชุมชนและประเทศ 

       3.  สร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความ    ต้องการของชุมชนและสังคม 
  4.  ส่งเสริมสถานศึกษาในสถาบันฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ท านุบ ารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
 

ปรัชญา    
“ปฺรชฺญา. ภูยส. ภูมิปัญญา เขตต ง”  

             “ปัญญา พัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

 

เอกลักษณ์  (Uniqueness)  

“สร้างสรรค์ฅนอาชีพ    อย่างมีคุณภาพ” 

 

อัตลักษณ์   (Identity)  
“เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน    มากล้นจิตอาสา   พัฒนาธรรมชาติ   เปี่ยมสะอาดด้วยคุณธรรม” 

 
ค าขวัญ 

    “ฝีมือดี   มีทักษะ   เสียสละเพ่ือสังคม” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์ (Strategic  Issue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

 

กลยุทธ์    
1.  สร้างพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2.  สร้างภาพลักษ์ และบุคลิกภาพที่ดีให้กับผู้เรียน 
3.  พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ์   
1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
2. พัฒนาการวิจัยสถาบัน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมพัฒนาการจัดระบบเครือข่ายการวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถาบันในด้านการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ

และเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
 

กลยุทธ์  
1.  สนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน  ใบงาน ใบความรู้ 
2.  ส่งเสริมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
3.  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือการจัดท านวัตกรรม  
     สิ่งประดิษฐ์ เข้าสู่สถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม 

  4.  ให้สถาบันเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างเครือข่ายและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง           

วิชาการระหว่างหน่วยงาน  สถานประกอบการ  และสถานศึกษาทั้งภายใน

และต่างประเทศ 
 

กลยุทธ์            
1.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
2.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอาชีวศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
3.  ส่งเสริมการระดมทรัพยากรสร้างเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ ปวช.   
ปวส. และปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 

  กลยุทธ   
1. แสวงหาความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมให้มีครูในสถานประกอบการ 
2. ลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  สถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาหลักสูตร   
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตาม 
หลักธรรมมาภิบาล 
 

กลยุทธ   
1.  พัฒนาการบริหารสถาบันให้มีประสิทธิภาพเป็น เอกภาพ ธรรมมาภิบาล 
2.  ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการบริหารงานภายในสถาบัน 
 

 

นโยบายและเป้าหมายของสถาบันฯ (Objectives) 

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ช านาญการปฏิบัติการสอน 
2. ส่งเสริมการวิจัย การถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยี 
3.  ทะนุบ ารุงศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้การบริการวิชาการ 
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ตราสัญลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

 
เป็นวงกลมพ้ืนสีแดงเลือดหมู เส้นรอบวงสีด า บนพ้ืนสีแดงเลือดหมูมีภาพลายไทยสีเหลืองทอง  ประกอบด้วย 
เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม บัลลังก์สิงห์ หมายถึง ความมั่นคง ศิระประภา รัศมีเปลว พระพุทธรูป ใต้
เสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา ตัวเลข 1 ในรัศมีเปลว หมายถึง ความล้ าเลิศแห่งปัญญา  
ดอกบัวที่บานพ้นน้ า (ท้ัง 2 ด้าน) หมายถึง การเกิดปัญญา  กนกเปลว ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากเปลวไฟ หมายถึง
ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา  อักษร ทุ .ส.นิ.ม.   (ด้านล่าง ย่อมาจาก องค์ประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค หมายถึง  ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ  มีวงกลมล้อมรอบ เส้นรอบวงเป็นแถบสามสี 
คือ สีด า  สีแดงเลือดหมู   และสีด า พ้ืนสีขาว ด้านบนมีชื่อภาษาไทยสีด า “สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือ 4” และด้านล่ างมีชื่ อภาษาอังกฤษสีด า  “ INSTITUTE OF   VOCATIONAL   
EDUCATION   :   NORTHEASTERN   REGION   4”   โดยมี ดอกจั นสี ด ากั้ นด้ านซ้ ายและด้ านขวา  
ความหมาย  “มุ่งสู่ความล้ าเลิศทางปัญญา ตั้งอยู่บนรากฐานที่ม่ันคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอัน
ประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญาที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง” 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT  Analysis) ปัจจัยภายใน 

 

ข้อ

S1

S2

S3

S4

มีข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ

บุคลำกรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีภำยในสถำบันฯ มีน้อย

สถำนศึกษำขำดเคร่ืองมือวิจัยชั้นสูง

สถำบันฯ ขำดแคลนครุภัณฑ์ท่ีสนับสนุนในกำรบริหำร

จุดอ่อน (Weaknesses)

W1

W2

W3

W4

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง  (Strengths)

สถำนศึกษำในสังกัดมีบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถหลำกหลำยสำขำ สำมำรถผลิตช่ำงฝีมือออกสู่

ตลำดแรงงำนตำมควำมต้องกำรของประเทศ
เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท้ังภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ มีกำรลงนำมควำมร่วมมือร่วมกับสถำน

ประกอบกำรในกำรจัดส่งครู  อำจำรย์  และนักศึกษำ ฝึกประสบกำรณ์

มีห้องเรียนท่ีมีบรรยำกำศเหมำะสมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท้ังภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ

มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ พร้อมให้บริกำรด้ำนอำชีวศึกษำ

ปัจจัยภายนอก

สถำบันฯ สำมำรถขยำยหลักสูตรได้หลำกหลำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
นักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำมีโอกำสเข้ำถึงแหล่งงำน สถำนประกอบกำร ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ
สถำบันฯ มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกและสถำนประกอบกำร
ภำครัฐให้กำรสนับสนุนในด้ำนนโยบำยกำรผลิต  เพ่ือเข้ำสู่ตลำดแรงงำน

สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรเปิดสอนหลักสูตรท่ีคล้ำยคลึงกัน

นักศึกษำท่ีเข้ำมำศึกษำต่อมีพ้ืนฐำน คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  ภำษำอังกฤษ ค่อนข้ำงต่ ำ

ขำดพ้ืนท่ีในกำรจัดกำรด้ำนงำนวิจัย นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีกำรเคล่ือนย้ำยออกนอกสถำบันฯ

T2

T3

T4

O3

โอกาส (Opportunities)

O1
O2

O4

อุปสรรค (Threats)

T1

ข้อ

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT  Analysis) ปัจจัยภายนอก 
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การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนพัฒนาสถาบันฯ 
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วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าการผลิตและพัฒนาก าลังคน” 

พันธกิจ 1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมการท าผลงานวิจัย และการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เพือ่พัฒนาการ
เรียนการสอน พัฒนาชุมชนและประเทศ 

3. สร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคม 

4.ส่งเสริมสถานศึกษาในสถาบันฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ทะนุบ ารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

1. พัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มปริมาณผู้เรียนให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2. ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการเปิดสอน 
ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ 
ปวช.  ปวส. และปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีหรอืสาย
ปฏิบัติการ 

3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
วิชาชีพ 

4. เสริมสร้างสมรรถนะ
และประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของครู 
คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาดา้น
อาชีวศึกษา 

5. ยกระดับคุณภาพการบรหิาร
จัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธภิาพ
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

6. ส่งเสรมิยกระดับมาตรฐานสถาบันในด้านการ
จัดการเรียนการสอนในทุกระดับและเพิม่ศักยภาพให้
เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

กลยุทธ 1.  สร้างพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
2.  พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรการ
อาชีวศึกษา 
3.  พัฒนาคุณภาพและ
สมรรถนะผู้เรียน 

1.  พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรการอาชีวศึกษา 
2.  พัฒนาการวิจยัสถาบัน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.  ส่งเสริมพัฒนาการ
จัดระบบเครือข่ายการวจิัย
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

1.  สนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน  
ใบงาน ใบความรู ้
2.  ส่งเสริมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่
3.  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อการจัดท านวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ เข้าสู่สถานประกอบการหรอื
ภาคอุตสาหกรรม 
4. ให้สถาบันเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 

1.  ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอื
ในการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2.  พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศอาชีวศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ 
3.  ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรสร้าง
เครือข่ายในการจัดการ
อาชีวศึกษา 

1. แสวงหาความร่วมมือเพื่อ
ส่งเสริมให้มีครูในสถาน
ประกอบการ 
2. ลงนามความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน  สถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร   

1.  พัฒนาการบริหารสถาบันให้มีประสทิธิภาพเป็น 
เอกภาพ ธรรมมาภิบาล 
2.  ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารงาน
ภายในสถาบัน 
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สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

ผลผลิต ป.ตรี

โครงการปฏิรูป

อาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนด้วย

คุณภาพและมาตรฐาน

ให้มีสมรรถนะและ

ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ผลงานวิจัยเพ่ือ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

โครงการพัฒนา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชน(Fix it 

center)

โครงการพัฒนา

ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาก่อนแต่งต้ังให้

ด ารงต าแหน่งรอง

ผู้อ านวยการฯ 

ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนา

มาตรฐานก าลังคน

อาชีวศึกษาด้าน

เทคโนโลยีฐาน

นวัตกรรม 

Innovative 

Technology ให้

พร้อมก้าวสู่ 

งบลงทุน

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 8,723,311.27    -                       117,277.00    -                     130,830.00          779,767.00          499,000.00      3,485,411.80    13,735,597.07     

  1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(รายการงบประจ า)

1,520,948.00    -                       -               -                     -                     -                     499,000.00      3,485,411.80    5,505,359.80       

 - งบบุคลากร 1,473,240.00     761,741.00        2,234,981.00       

 - งบด าเนนิงาน 47,708.00         2,723,670.80     2,771,378.80       

 - งบลงทุน 499,000.00      499,000.00          

 - งบเงินอุดหนนุ -                    

 - งบรายจ่ายอ่ืน -                    

 2. แผนงานพ้ืนฐานด้ารการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

7,202,363.27    -                       -               -                     -                     -                     -                 -                  7,202,363.27       

 - 1.งบบุคลากร -                    

 -2.งบด าเนนิงาน 7,202,363.27     7,202,363.27       

 - 3.งบลงทุน -                    

 - 4.งบเงินอุดหนนุ -                    

  - 5.งบรายจ่ายอ่ืน (ค่าใชจ่้าย

โครงการจ้างครูวิชาชพีผู้ทรงคุณค่า

-                    

รายได้สถาบัน

รายจ่าย

ผลผลิต/โครงการ

รวมท้ังส้ินแผนงาน/งบรายจ่าย

ส่วนที่ 3 
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ผลผลิต ป.ตรี

โครงการปฏิรูป

อาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนด้วย

คุณภาพและมาตรฐาน

ให้มีสมรรถนะและ

ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ผลงานวิจัยเพ่ือ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

โครงการพัฒนา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชน(Fix it 

center)

โครงการพัฒนา

ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาก่อนแต่งต้ังให้

ด ารงต าแหน่งรอง

ผู้อ านวยการฯ 

ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนา

มาตรฐานก าลังคน

อาชีวศึกษาด้าน

เทคโนโลยีฐาน

นวัตกรรม 

Innovative 

Technology ให้

พร้อมก้าวสู่ 

งบลงทุน
รายได้สถาบัน

รายจ่าย

ผลผลิต/โครงการ

รวมท้ังส้ินแผนงาน/งบรายจ่าย

 3. แผนงานบูรณาพัฒนา

อุตสาหกรรมศักยภาพ

-                  -                       -               -                     -                     -                     -                 -                  -                    

 -1. งบบุคลากร -                    

 -2.งบด าเนนิงาน -                    

 -3. งบลงทุน -                    

 -4. งบเงินอุดหนนุ -                    

  5. งบรายจ่ายอ่ืน -                    

  4. แผนงานพ้ืนฐานด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

                   -                           -                   -                         -                         -                         -                     -                      -   -                    

 -1. งบบุคลากร -                    

 -2.งบด าเนนิงาน -                    

 -3. งบลงทุน -                    

 -4. งบเงินอุดหนนุ -                    

  5. งบรายจ่ายอ่ืน -                    

สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา ต่อ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
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ผลผลิต ป.ตรี

โครงการปฏิรูป

อาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนด้วย

คุณภาพและมาตรฐาน

ให้มีสมรรถนะและ

ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ผลงานวิจัยเพ่ือ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

โครงการพัฒนา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชน(Fix it 

center)

โครงการพัฒนา

ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาก่อนแต่งต้ังให้

ด ารงต าแหน่งรอง

ผู้อ านวยการฯ 

ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2563

โครงการพัฒนา

มาตรฐานก าลังคน

อาชีวศึกษาด้าน

เทคโนโลยีฐาน

นวัตกรรม 

Innovative 

Technology ให้

พร้อมก้าวสู่ 

งบลงทุน
รายได้สถาบัน

รายจ่าย

ผลผลิต/โครงการ

รวมท้ังส้ินแผนงาน/งบรายจ่าย

  5.แผนงานบูรณาการวิจัยและ

นวัตกรรม

-                  -                       117,277.00    -                     -                     -                     -                 -                  117,277.00         

 -1. งบบุคลากร -                    

 -2.งบด าเนนิงาน -                    

 -3. งบลงทุน -                    

 -4. งบเงินอุดหนนุ 117,277.00     117,277.00          

  5. งบรายจ่ายอ่ืน -                    

 6.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา

การศึกษาเพ่ือความย่ังยืน

-                  -                       -               -                     130,830.00          779,767.00          -                 -                  910,597.00         

 -1. งบบุคลากร -                    

 -2.งบด าเนนิงาน -                    

 -3. งบลงทุน -                    

 -4. งบเงินอุดหนนุ -                    

  5.-งบรายจ่ายอ่ืน 130,830.00          779,767.00          910,597.00          

สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีที่ผ่านมา ต่อ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
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สรุปยอดเงินงบประมาณ ประมาณการรายรับ – จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ประมาณการรายรับ 20,785,442.00    บาท

    ก. เงินรายได้ (บกศ.) 8,784,042.00     บาท

1.ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 642.00                บาท

2.คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 8,783,400.00        บาท

 2.1 คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป(สถาบันฯ) 2,146,200.00        บาท

2.1.1 ค่าบ ารุงการศึกษา      (ร้อยละ 40) 1,550,400.00 บาท

2.1.2 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 60,000.00     บาท

2.1.3 ค่าประกันของเสียหาย 200,000.00    บาท

2.1.4 ค่าคู่มือนกัศึกษา 30,000.00     บาท

2.1.5 ค่าท าบัตรประจ าตัวนกัศึกษา 30,000.00     บาท

2.1.6 ค่าใบแสดงผลการเรียน          39,400.00     บาท

2.1.7 ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต           236,400.00    บาท

2.2 คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป(โอนคืนวิทยาลัยฯ) 6,637,200.00        บาท

2.2.1 ค่าบ ารุงการศึกษา      (ร้อยละ 60) 2,325,600.00 บาท

2.2.2 ค่าลงทะเบียนเรียนหนว่ยกิตทฤษฎี 1,569,000.00 บาท

2.2.3 ค่าลงทะเบียนเรียนหนว่ยกิตปฏิบัติ 1,220,000.00 บาท

2.2.4 ค่าบ ารุงห้องพยาบาล          96,900.00     บาท

2.2.5 ค่าบ ารุงห้องสมุด             193,800.00    บาท

2.2.6 ค่าบ ารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 290,700.00    บาท

2.2.7 ค่าส่ือและเอกสารการศึกษา  290,700.00    บาท

2.2.8 ค่าสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา 290,700.00    บาท

2.2.9 ค่าบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษา    193,800.00    บาท

2.2.10 ค่าระเบียบการและใบสมคัรสอบคัดเลือก  20,000.00     บาท

2.2.11 ค่าสมัครสอบคัดเลือก   40,000.00     บาท

2.2.12 ค่าประกันอุบัติเหตุ 50,000.00     บาท

2.2.13 ค่าตรวจสุขภาพ 56,000.00     บาท

    ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 ท่ีคาดว่าจะได้รับ 12,001,400.00    บาท

งบบุคลากร 1,454,280.00 บาท

งบด าเนนิงาน 7,030,120.00 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 2,397,000.00 บาท

งบลงทุน 1,000,000.00 บาท

งบเงินอุดหนนุ 120,000.00    บาท
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2. ประมาณการรายจ่าย 20,785,442.00    

งบบุคลากร 2,258,760.00       บาท

 -  ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,454,280.00 บาท

 -  ค่าจ้างลูกจ้างชัว่คราว 728,880.00    บาท

 -  ค่าครองชพีชัว่คราว 39,600.00     บาท

 -  ค่าจ้างชัว่คราวรายวัน 36,000.00     บาท

งบด าเนินงาน 17,406,682.00     บาท

 -  ค่าตอบแทน 4,547,420.00 บาท

 -  ค่าใชส้อย 8,685,362.00 บาท

 -  ค่าวัสดุ 780,000.00    บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 596,900.00    บาท
 -  โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระงานหนว่ยงาน 2,797,000.00 บาท

 งบลงทุน 1,000,000.00       บาท
     1.  ส่ิงปลูกสร้าง                     -   บาท

       2.  ค่าครภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์แบบท่ี 2  1,000,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 120,000.00          บาท

   1. อุหนนุทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  บาท

   2.  อุดหนนุวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์ 120,000.00    บาท
งบส ารองเพ่ือสนุบสนุนนโยบาย สอศ. -                    บาท

1. นโยบายเร่งด่วน -                  บาท

2. นโยบายตามยุทธศาสตร์ -                  บาท

3. ส ารองฉุกเฉินเงินงบประมาณ -              บาท

4. ส ารองฉุกเงินเงินรายได้ บาท

สรุปยอดเงินงบประมาณ ประมาณการรายรับ – จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
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สรุปหน้ารายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)
   1,454,280.00        7,030,120.00        2,397,000.00       120,000.00        1,000,000.00        8,784,042.00         20,785,442.00

   1,454,280.00        7,030,120.00        2,397,000.00       120,000.00        1,000,000.00        8,784,042.00         20,785,442.00

   1,454,280.00                       -                         -                      -                          -            804,480.00          2,258,760.00

1.1.1    1,454,280.00                   -   1,454,280.00      

1.1.2 -                   

- 520,320.00      520,320.00        

- 208,560.00      208,560.00        

- 39,600.00        39,600.00          

- -                -                   

- 36,000.00        36,000.00          

   7,030,120.00                   -                  -      7,579,562.00 14,609,682.00    

   4,547,420.00                   -                  -                     -                     -         4,547,420.00

1.2.1.1       150,000.00 150,000.00        

-       830,880.00 830,880.00        

-     1,484,640.00 1,484,640.00      

-       406,800.00 406,800.00        

-       360,000.00 360,000.00        

-       480,000.00 480,000.00        

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ

1.งานตามภาระงานประจ า

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ค่าจ้างช่ัวคราว

เจ้าหนา้ที่ธุรการ จ านวน 4 คน

1.1 งบบุคลากร

ต าแหนง่รองผู้อ านวยการสถาบัน (นอกราชการ 2 คน)

ต าแหนง่ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถาบัน (นอกราชการ)

ต าแหนง่ผู้อ านวยการ (นอกราชการ)

ต าแหนง่รองผู้อ านวยการ (นอกราชการ 2 คน)

1.2 งบด าเนินงาน

         1.2.1.3 ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารสถาบัน

          1.2.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารสถาบัน (ท่ีไม่ใช่ข้าราชการ)

ต าแหนง่ผู้อ านวยการสถาบัน (นอกราชการ)

     1.2.1 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนนายกสภาสถาบัน

ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน

แม่บ้าน-นกัการภารโรง  จ านวน  2  คน

 เงินเพ่ิมค่าครองชพี  (ธุรการ 6 คน)

 ค่าจ้างครูพิเศษสอน
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

-       134,400.00 134,400.00        

-                   

- -                   

- ค่าเบ้ียประชมุนายกสภาสถาบัน         24,000.00 24,000.00           2000*12 คร้ัง

- ค่าเบ้ียประชมุกรรมการสภาสถาบัน       211,200.00 211,200.00         1600*12คร้ัง*11คน

-

-                   

- ค่าเบ้ียประชมุประธานอนกุรรมการสถาบัน         45,000.00 45,000.00           1250*36คร้ัง(7คณะ)

- ค่าเบ้ียประชมุรองประธานอนกุรรมการสถาบัน         40,500.00 40,500.00           1125*36(7คณะ)

- ค่าเบ้ียประชมุอนกุรรมการสถาบัน       360,000.00 360,000.00         1000บ.*10คน/คณะ*36คร้ัง(7คณะ)

1.2.1.5         20,000.00 20,000.00           60บ.*35ชม.*19คน

   1,105,800.00                   -                  -      7,579,562.00      8,685,362.00
1.2.2.1

    6,637,200.00       6,637,200.00

1.2.2.2                     -   

- ค่าพาหนะเดินทางกรรมการสภาสถาบัน         30,000.00           30,000.00

- ค่าที่พักกรรมการสภาสถาบัน         14,400.00           14,400.00

- ค่าอาหารในการประชมุสภา         31,680.00           31,680.00  12คน+10คน*12คร้ัง*120บ.

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชมุสภา         18,480.00           18,480.00
 12คน+10คน*12คร้ัง*35บ.*2เช้า/

บ่าย

         1.2.1.4 เงินค่าเบ้ียประชุมกรรมการ

ค่าตอบแทนประชุมสภา

ค่าตอบแทนประชุมอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย/

วิชาการ/ประกันคุณภาพ/บริพัฒนาระบบบริหาร

จัดการและบุคลากร/คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ/

พัฒนากิจการ/พัฒนายุทธศาสตร์

ต าแหนง่ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ (นอกราชการ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

    1.2.2 ค่าใช้สอย

ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (โอน

เงินคืนวิทยาลัยในสังกัดตามประกาศสถาบันฯ)

ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาสถาบัน

สรุปหน้ารายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

97 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

1.2.2.3

- ค่าอาหารในการประชมุอนกุรรมการ         50,000.00           50,000.00  12คน+10คน*12คร้ัง*120บ.

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชมุ

อนกุรรมการ

        30,000.00           30,000.00  12คน+10คน*12คร้ัง*35บ.*2เช้า/

บ่าย

1.2.2.4       381,000.00 541,136.00              922,136.00

1.2.2.5                     -   

- ค่าถ่ายเอกสาร       144,000.00         144,000.00

- ค่าสมทบประกันสังคม 5 %         54,000.00 36,456.00                  90,456.00

- ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ         30,000.00           30,000.00

- ค่าซ่อมครุภัณฑ์         10,000.00           10,000.00

- ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง         10,000.00           10,000.00

- ค่าประกันของเสียหาย 340,000.00              340,000.00

1.2.2.6                     -   

- จ้างเหมาบริการต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 189,360.00      15,780.00                205,140.00

- จ้างเหมาบริการต าแหนง่พนกังานขับรถยนต์ 107,880.00      8,990.00                 116,870.00

- จ้างเหมาบริการท าความสะอาด          5,000.00             5,000.00

ค่าใช้สอยอ่ืนๆ

ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการประชุม

อนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย/วิชาการ/ประกันคุณภาพ/

บริพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร/

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ/พัฒนากิจการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สรุปหน้ารายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

98 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

      780,000.00                   -                  -                     -           780,000.00

-         50,000.00 50,000.00          

-         10,000.00 10,000.00          

-         10,000.00 10,000.00          

-         10,000.00 10,000.00          

-         10,000.00 10,000.00          

-         10,000.00 10,000.00          

-         10,000.00 10,000.00          

-         10,000.00 -                10,000.00          

-         10,000.00 -                10,000.00          

-       150,000.00

-       500,000.00

      596,900.00                   -                  -                     -   596,900.00        

-       480,000.00 480,000.00        

-         20,000.00 20,000.00          

-         25,000.00 25,000.00          

-         24,000.00 24,000.00          

-         24,000.00 24,000.00          

-         12,000.00 12,000.00          

-          6,000.00 6,000.00            ค่าโทรศัพท์ส านกังาน

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถาบัน

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา

วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าเชา่อินเตอร์เนต็

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ผู้อ านวยการสถาบัน

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่รองผู้อ านวยการสถาบัน

ค่าไปรษณีย์

   1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า)

ค่าไฟฟ้า

วัสดุส านกังาน

วัสดุการศึกษา

ค่าวัสดุก่อสร้าง

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุงานบ้านและงานครัว

ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

    1.2.3 ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน

สรุปหน้ารายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

99 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

-          2,400.00 2,400.00            

-          3,500.00 3,500.00            

1.2.5 โครงการรองรับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ สอศ.                   -      2,397,000.00                -                     -         400,000.00       2,797,000.00

1.2.5.1 15,000.00        15,000.00          

1.2.5.2 30,000.00        30,000.00          

1.2.5.3 10,000.00        10,000.00          

1.2.5.4 5,000.00         5,000.00            

1.2.5.5 50,000.00        50,000.00          

      100,000.00 100,000.00        

         3,500.00 3,500.00            

3,500.00         3,500.00            

ค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย

ค่าบริการโดเมนเนมรายปี

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564

โครงการปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สถาบัน

การอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสร้างจิตส านกึการช าระหนีคื้น  กยศ .-กรอ. 

ส าหรับนกัศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา  2563

โครงการพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา  ปีการศึกษา  2564

โครงการซ่อมแซมโรงเก็บของ

โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชวีศึกษา ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื 4

โครการพัฒนาระบบการเงินการคลังการรับเงินด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์

โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ประจ าสถาบัน

1.2.5.6

1.2.5.7

1.2.5.8

 

 สรุปหน้ารายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 

 

 

 



 

 

100 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

80,000.00        80,000.00          

60,000.00        158,000.00      218,000.00        

70,000.00        70,000.00          

50,000.00        50,000.00          

35,000.00        35,000.00          

80,000.00        80,000.00          

29,260.00        29,260.00          

30,000.00        30,000.00          

โครงการปฐมนเิทศนกัศึกษาและพิธีไหว้ครู ระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปี

1.2.5.13 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

1.2.5.14

1.2.5.15 โครงการประชมุอบรมเชงิปฏิบัติการการประกันคุณภาพ

การศึกษา ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ พุทธศักราช 2563

1.2.5.16 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการ

ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR )   

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 หลักสูตร

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

1.2.5.10 โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563

1.2.5.11 โครงการปัจฉิมนเิทศ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563

1.2.5.12 โครงการบริการวิชาชพีแก่สังคม

1.2.5.9 โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562

สรุปหน้ารายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

101 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

90,740.00        90,740.00          

50,000.00        50,000.00          

20,000.00        20,000.00          

20,000.00        20,000.00          

120,000.00      120,000.00        

600,000.00      600,000.00        

30,000.00        30,000.00          

5,000.00         5,000.00            

5,000.00         5,000.00            

1.2.5.24 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชพี ระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

1.2.5.25 โครงการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตาม

มาตรฐาน CEFR ระดับ B2 ระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

1.2.5.19 โครงการพัฒนารายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

และในสถานประกอบการ

1.2.5.20

1.2.5.21

1.2.5.22 โครงการประชมุวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ 

คร้ังที่ 2 เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาชวีศึกษาเพ่ือ

พัฒนาอุตสาหกรรม

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการระเบียบและวิธีวิจัย

โครงการนเิทศ ติดตาม ระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2563

โครงการพัฒนานกัศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการสร้าง

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

เพ่ือเผยแพร่การประชมุวิชาการสู่ระดับสากล

1.2.5.17 โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โดยหนว่ยงานต้นสังกัด

1.2.5.18 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเก่ียวกับการเผยแพร่ผลงานส่ิงประดิษฐ์และงาน

สร้างสรรค์ผ่านส่ือ Online

1.2.5.23

 สรุปหน้ารายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

102 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

5,000.00         5,000.00            

35,000.00        35,000.00          

50,000.00        50,000.00          

50,000.00        50,000.00          

40,000.00        40,000.00          

300,000.00      300,000.00        

300,000.00      300,000.00        

60,000.00        60,000.00          

1.2.5.29 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 - 2565 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนือ่ง) สาขาเทคโนโลยี 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี

 พ.ศ. 2560

1.2.5.30 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการพัฒนา คอศ . 2 - 6 ตาม

กรอบคุณวฒิการศึกษาวิชาชพี หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

 4
1.2.5.31 โครงการเตรียมงานฝ่ายปฏิคมในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562

1.2.5.26 โครงการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

1.2.5.27 โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง

วิชาการ

1.2.5.28 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ พัฒนาครูนเิทศก์และครูฝึก

ในสถานประกอบการระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)ประจ าปีงบประมาณ 2564

1.2.5.32 โครงการเตรียมงานฝ่ายปฏิคมในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563

1.2.5.33 โครงการจัดท าคู่มือนกัศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564

สรุปหน้ารายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

103 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

10,000.00        10,000.00          

30,000.00        30,000.00          

42,000.00        42,000.00          

5,000.00         5,000.00            

60,000.00        60,000.00          

20,000.00        20,000.00          

20,000.00        20,000.00          

20,000.00        20,000.00          

3.งบลงทุน                   -       1,000,000.00                   -   1,000,000.00      

3.1 ส่ิงปลูกสร้าง

โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสน ์กษัตริย์ ประจ าปี 

2564

โครงการสืบสานขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ประจ าปี 

2564

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ทางการศึกษา ในการใชร้ะบบดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงาน

โครงการศึกษาดูงานยกระดับคุณภาพบุคลากรทาง

การศึกษา ให้สอดรับสู่การเปล่ียนแปลงสังคม เศรษฐกิจ 

ฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล

โครงการประชมุทบทวนการปฏิบัติงาน และจัดท าคู่มือ

การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564

โครงการสรรหาพนกังานราชการ (ด้านกฎหมาย)

โครงการจัดท าบัตรนกัศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564

1.2.5.34 โครงการพิจารณากล่ันกรองผลการเรียน ระดับปริญญา

ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

1.2.5.41

1.2.5.40

1.2.5.39

1.2.5.38

1.2.5.37

1.2.5.36

1.2.5.35

 สรุปหน้ารายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

104 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน

(บกศ.)

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน
รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

3.2 ค่าครุภัณฑ์

       3.3.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอ์าคารอ านวยการ                   -   -                   

-                   

       3.3.3 ชดุปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบที่ 2     1,000,000.00 1,000,000.00      

4.งบเงินอุดหนุน                   -      120,000.00                   -   120,000.00        

4.1 เงินอุดหนนุทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี                   -   

4.2 เงินอุดหนนุสิงประดิษฐ์ / งานวิจัย     120,000.00 120,000.00        

5.โครงการพิเศษ                   -                     -                       -   

-

-6.โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบ)                   -                     -                       -   

-

7. ส ารองเพ่ือสนุบสนุนนโยบาย สอศ.                -                     -                     -                  -                     -                     -                       -   

7.1 นโยบายเร่งด่วน -                   

7.2 นโยบายตามยุทธศาสตร์ -                   

7.3  ส ารองฉุกเฉินเงินงบประมาณ -                   

7.4 ส ารองฉุกเงินเงินรายได้ -                   

       3.2.2 ชดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ

    เครือข่าย

สรุปหน้ารายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



1 โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานบริหารงานท่ัวไป ต.ค.63 - ก.ย.64

งบประมาณตามงบหน้า

รายจ่าย

2 โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานบริหารงานท่ัวไป ต.ค.63 - ก.ย.64

งบประมาณตามงบหน้า

รายจ่าย

3 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 4
งานบริหารงานท่ัวไป ต.ค.63 - ก.ย.64

งบประมาณตามงบหน้า

รายจ่าย

4 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านักพัฒนากิจการ

นักศึกษาและกิจการพิเศษ
ต.ค.63 - ก.ย.64

งบประมาณตามงบหน้า

รายจ่าย

5 โครงการประชุมอนุคณะกรรมการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการอาชีวศึกษา
ต.ค.63 - ก.ย.64

งบประมาณตามงบหน้า

รายจ่าย

6 โครงการประชุมคณะอนุวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 อาชีวศึกษาบัณฑิต ต.ค.63 - ก.ย.64
งบประมาณตามงบหน้า

รายจ่าย
7 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารและบุคลากรประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564
บริหารงานบุคคล ต.ค.63 - ก.ย.64

งบประมาณตามงบหน้า

รายจ่าย

8 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกันคุณภาพ ต.ค.63 - ก.ย.64

งบประมาณตามงบหน้า

รายจ่าย

9 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักพัฒายุทธศาสตร์ ต.ค.63 - ก.ย.64

งบประมาณตามงบหน้า

รายจ่าย

10 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักพัฒายุทธศาสตร์ ต.ค.63 -  ธ.ค.63 15,000

11 โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 งานประชาสัมพันธ์ ต.ค.63 - ก.ย.64 30,000

12 โครงการปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานประชาสัมพันธ์ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,000

13 โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจ าสถาบัน งานประชาสัมพันธ์ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 5,000

14 โครการพัฒนาระบบการเงินการคลังการรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ งานการเงิน ก.ค.64 -  ก.ย.64 50,000

15 โครงการซ่อมแซมโรงเก็บของ งานอาคารสถานท่ี ต.ค. 63 - ก.ย. 64 100,000

16 โครงการพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ปีการศึกษา  2564 งาน กยศ. ต.ค. 63 - ก.ย. 64 3,500

17 โครงการสร้างจิตส านึกการช าระหน้ีคืน  กยศ.-กรอ. ส าหรับนักศึกษาท่ีจะส าเร็จ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2563
งาน กยศ. ก.พ. 64  - เม.ย. 64 3,500

18 โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562
ส านักพัฒนากิจการ

นักศึกษาและกิจการพิเศษ
ม.ค. 64 - มี.ค.64 80,000

19 โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563
ส านักพัฒนากิจการ

นักศึกษาและกิจการพิเศษ
มิ.ย.64- ก.ค.64 218,000

20 โครงการปัจฉิมนิเทศ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา

 2563
ส านักพัฒนากิจการ

นักศึกษาและกิจการพิเศษ
ก.พ.64 - เม.ย.64 70,000

21 โครงการบริการวิชาชีพแก่สังคม ส านักพัฒนากิจการ

นักศึกษาและกิจการพิเศษ
มี.ค.64 - เม.ย.64 50,000

22 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ส านักพัฒนากิจการ

นักศึกษาและกิจการพิเศษ
ม.ค.64 - เม.ย.64 35,000

23 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564
ส านักพัฒนากิจการ

นักศึกษาและกิจการพิเศษ
เม.ย.64 - มิ.ย.64 80,000

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินโครงการ จ านวนเงินผู้รับผิดชอบโครงการช่ือโครงการล าดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

โครงการรองรับนโยบาย / ยุทธศาสตร์ สอศ. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



24 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรูปแบบใหม่ 

(IVEQA) ประจ าปีการศึกษา 2563 หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพ พ.ย.-63 29,260

25 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self-Assessment Report : SAR )   ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพ ม.ค.64  - พ.ค. 64 30,000

26 โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประกันคุณภาพ ม.ค. - พ.ค. 64 90,740

27 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับการเผยแพร่ผลงาน

ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ผ่านส่ือ Online
ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการอาชีวศึกษา
เม.ย.64 - มิ.ย. 64 50,000

28 โครงการพัฒนารายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการอาชีวศึกษา
ก.พ.64 - เม.ย.  64 20,000

29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบและวิธีวิจัย ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการอาชีวศึกษา
มี.ค.64 - เม.ย. 64 20,000

30 โครงการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 

นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ เพ่ือเผยแพร่การประชุมวิชาการสู่ระดับสากล

ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการอาชีวศึกษา
มี.ค.64 - พ.ค. 64 120,000

31 โครงการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการอาชีวศึกษา
ม.ค.64  - มี.ค. 64 600,000

32 โครงการนิเทศ ติดตาม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประจ าปี

การศึกษา 2563
อาชีวศึกษาบัณฑิต ม.ค. -พ.ค. 64 30,000

33 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ อาชีวศึกษาบัณฑิต ก.พ.64  - พ.ค.64 5,000

34 โครงการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 ระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
อาชีวศึกษาบัณฑิต ก.พ.64  - พ.ค.64 5,000

35 โครงการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ

สายปฏิบัติการ
อาชีวศึกษาบัณฑิต ก.พ.64  - พ.ค.64 5,000

36 โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ อาชีวศึกษาบัณฑิต มี.ค.64 - พ.ค.64 35,000

37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจ าปีงบประมาณ 2564
อาชีวศึกษาบัณฑิต เม.ย.64 - ก.ย.64 50,000

38 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปี

การศึกษา 2564 - 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเน่ือง) สาขาเทคโนโลยี ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
อาชีวศึกษาบัณฑิต พ.ย.63  -   มิ.ย. 64 50,000

39 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา คอศ. 2 - 6 ตามกรอบคุณวฒิการศึกษาวิชาชีพ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
อาชีวศึกษาบัณฑิต ม.ค.64 - เม.ย.64 40,000

40 โครงการเตรียมงานฝ่ายปฏิคมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษา 2562
อาชีวศึกษาบัณฑิต ม.ค.64 - มี.ค.64 300,000

41 โครงการเตรียมงานฝ่ายปฏิคมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษา 2563
อาชีวศึกษาบัณฑิต พ.ค.64 - ส.ค.64 300,000

42 โครงการจัดท าคู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปี

การศึกษา 2564
งานทะเบียน มี.ค.64 - พ.ค.64 60,000

43 โครงการพิจารณากล่ันกรองผลการเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 ปีการศึกษา 2563
งานทะเบียน มี.ค.64 - พ.ค.64 10,000

โครงการรองรับนโยบาย / ยุทธศาสตร์ สอศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินโครงการ จ านวนเงินผู้รับผิดชอบโครงการช่ือโครงการล าดับ



หมายเหตุระยะเวลาด าเนินโครงการ จ านวนเงินผู้รับผิดชอบโครงการช่ือโครงการล าดับ

44 โครงการจัดท าบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปี

การศึกษา 2564
งานทะเบียน เม.ย.64 - มิ.ย.64 30,000

45 โครงการสรรหาพนักงานราชการ (ด้านกฎหมาย)
บริหารงานบุคคล ธ.ค. 63 - ม.ค.64 42,000

46 โครงการประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564
บริหารงานบุคคล มี.ค.64 - พ.ค.64 5,000

47 โครงการศึกษาดูงานยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับสู่การ

เปล่ียนแปลงสังคม เศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล
บริหารงานบุคคล ต.ค. 63 - ก.ย. 64 60,000

48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้ระบบ

ดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล  ต.ค.63 -  ก.ย. 64 20,000

49 โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจ าปี 2564 บริหารงานบุคคล ต.ค. 63 - ก.ย. 64 20,000

50 โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจ าปี 2564 บริหารงานบุคคล ต.ค. 63 - ก.ย. 64 20,000

2,797,000รวมงบประมาณ

โครงการรองรับนโยบาย / ยุทธศาสตร์ สอศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

 
 

 

 



 
 

ประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

ลักษณะโครงการ : ( ) โครงการต่อเนื่อง    (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : (  ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต (  ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  

แผนที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

- เรื่องท่ี 1 การปฎิรูประบบ
การศึกษาและการเรียนรู้โดยรวม
ของประเทศ 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ 11 การปฎิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เรื่องท่ี 5 พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของ

แรงงาน 
 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปลดล๊อคเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการอาชีวศึกษาและการบริหารจัดการ 

 

 
 
 
 



 
 
1. หลักการและเหตุผล  
            คณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นคณะกรรมการที่มีอ านาจ 
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน เช่น การอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบัน การออกข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศของสถาบัน การอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การก ากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เป็นต้น  โดยคณะกรรมการสภา
สถาบันอาชีวศึกษาได้ควบคุม ดูแลให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ซึ่งประกอบด้วย
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน   สถานศึกษา ใน 4 จังหวัด ให้ขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนา
คุณภาพการอาชีวศึกษาของประเทศและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่การจัดการศึกษาการอาชีวศึกษา
ของประเทศไทยได้เกิดปัญหา เรื่องคุณภาพการอาชีวศึกษา และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ให้สถาบันเป็น
สถาบันด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ส่งเสริมด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงจัด“ โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ” เพ่ือให้คณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกั ดได้มีโอกาส
พบปะกับคณะกรรมการสภาสถาบันและผู้บริหารสถาบันในพ้ืนที่ รับฟังปัญหา/ข้อเท็จจริง แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทุกส่วนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป      
 
 2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 4 และผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ของคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
  2.2  เพื่อหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา  เพ่ิมศักยภาพการท างานของ
สถานศึกษาต่าง ๆ  ในสังกัดโดยภาพรวมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

- คณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
- คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
- เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน 

14 คน 
140 คน 
16  คน 

 

 



4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1.คณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง 
   เหนือ 4 จ านวน 14 คน 
2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของสถานศึกษา  
   จ านวน 120 คน 
3 เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน จ านวน 16 คน            

150 คน 

เชิงคุณภาพ  
1 คณะกรรมการสภาสถาบัน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ   
   บุคลากรของสถานศึกษา  มีความสามัคคีและเพ่ิมความ เชื่อมั่น 
   ในการท างานมากข้ึน 
2 บุคลากรทุกแห่งของสถาบันอาชีวศึกษาภาค 
   ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
3 บุคลากรทุกแห่งของสถาบันอาชีวศึกษาภาค 
   ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีความรัก ความสามัคคี ในการท างาน 
   เพ่ิมข้ึน     

ร้อยละ 90 

 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.คณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง 
   เหนือ 4 จ านวน 14 คน 
2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของสถานศึกษา  
   จ านวน 120 คน 
3 เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน จ านวน 16 คน            

150 คน 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
(ถ้ามี) 

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4                             

- (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

 
 
 



 
 
7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2 564 ของสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ประเภทงบประมาณ    (     )  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน    ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ      142,880    บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน ) 
 

รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
    - ค่าเบี้ยประชุมนายกสภา 
    - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา 

 
1 คน × 2,000 บาท × 4 ครั้ง 
16 คน x 1,600 บาท 4 ครั้ง 

 
8,000 บาท 

102,400 บาท 
2.ค่าที่พักนายกสภา  1,200 บาท/คืน × 2 คืน × 4 

ครั้ง 
9,600 บาท 

3.ค่าพาหนะเดินทางกรรมการสภา
สถาบัน 

2,000  บาท × 4 ครั้ง 8,000 บาท 

4.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 24 
คนๆ ละ  120 บาท 

24 คน x 120 บาท × 4 ครั้ง 11,520 บาท 

5.ค่าอาหารว่าง จ านวน 24 คนๆละ
35 บาท 

24 คน x 35 บาท × 4 ครั้ง 3,360 บาท 

                                             รวมทั้งสิ้น                                    142,880 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย : งานบริหารงานทั่วไป 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน : นายกัมพล  หนูกอง 
ต าแหน่ง  :  พนักงานราชการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ)  :  093-3249584 
 

9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564   
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
 
 



 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                 10.1 การบริหารสถาบันฯ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด มีการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม                      
                 10.2 เจ้าหน้าที ่ลูกจ้างของสถาบัน จ านวน 16 คนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ   

 
11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 11.2  รายงานผล  ให้ส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา   
 
12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

ลักษณะโครงการ : ( ) โครงการต่อเนื่อง    (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : ( ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (  ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์ 

แผนที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

- เรื่องท่ี 1 การปฎิรูประบบ
การศึกษาและการเรียนรู้
โดยรวมของประเทศ 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ 11 การปฎิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เรื่องท่ี 5 พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพ

ของแรงงาน 
 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปลดล๊อคเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการอาชีวศึกษาและการบริหารจัดการ 

 

 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล  
             คณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นคณะกรรมการที่มีอ านาจ 
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน เช่น การอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบัน การออกข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศของสถาบัน การอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การก ากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เป็นต้น  โดยคณะกรรมการสภา
สถาบันอาชีวศึกษาได้ควบคุม ดูแลให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ซึ่งประกอบด้วย
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 7 สถานศึกษา ใน 4 จังหวัด ให้ขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนา
คุณภาพการอาชีวศึกษาของประเทศและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่การจัดการศึกษาการอาชีวศึกษา
ของประเทศไทยได้เกิดปัญหา เรื่องคุณภาพการอาชีวศึกษา และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ให้สถาบันเป็น
สถาบันด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ส่งเสริมด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงจัด“ โครงการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4” ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือประชุมเกี่ยวกับการบริหารสถาบันฯ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายทุกส่วนสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 
 2.2  เพื่อหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาและเพ่ิมศักยภาพการท างานของ
สถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัดโดยภาพรวม 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

- คณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
- เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน 

14 คน 
16  คน 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1.คณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4    
   จ านวน 14 คน 
2. คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของสถานศึกษา  
   จ านวน 120 คน 
3. เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน จ านวน 16 คน            
 

150 คน 



ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  
1. คณะกรรมการสภาสถาบัน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ   
   บุคลากรของสถานศึกษา  มีความสามัคคีและเพ่ิมความ เชื่อมั่น 
   ในการท างานมากข้ึน 
2. บุคลากรทุกแห่งของสถาบันอาชีวศึกษาภาค 
   ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
3. บุคลากรทุกแห่งของสถาบันอาชีวศึกษาภาค 
   ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีความรัก ความสามัคคี ในการท างาน 
   เพ่ิมข้ึน    

ร้อยละ 90 

 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.คณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4     
   จ านวน 14 คน 
2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของสถานศึกษา  
   จ านวน 120 คน 
3 เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน จ านวน 16 คน            

150 คน 

 

6. กจิกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
(ถ้ามี) 

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4                             

- (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

 
7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564 ของสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ประเภทงบประมาณ    (     )  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน    ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ      285,760   บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 
 



 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 

ส านัก/ศูนย์/หน่วย : งานบริหารงานทั่วไป 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน : นายกัมพล  หนูกอง 
ต าแหน่ง  :  พนักงานราชการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ)  :  093-3249584 
 

9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564   
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                 10.1 การบริหารสถาบันฯ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด มีการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม                      
                 10.2 เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน จ านวน 16 คนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ   
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 11.2  รายงานผล  ให้ส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา   
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 
 

 

รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
    - ค่าเบี้ยประชุมนายกสภา 
    - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา 

 
2,000 บาท × 8 ครั้ง 
16 คน x 1,600 บาท 8 ครั้ง 

 
16,000 บาท 

204,800 บาท 
2.ค่าที่พักนายกสภา  1,200 บาท/คืน × 2 คืน × 8 ครั้ง 19,200 บาท 
3.ค่าพาหนะเดินทางกรรมการสภาสถาบัน 2,000  บาท × 8 ครั้ง 16,000 บาท 
4.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 24 คนๆ ละ  
120 บาท 

24 คน x 120 บาท × 8 ครั้ง 23,040 บาท 

5.ค่าอาหารว่าง จ านวน 24 คนๆละ35 บาท 24 คน x 35 บาท × 8 ครั้ง 6,720 บาท 
                                             รวมทั้งสิ้น                                     285,760 บาท 



 
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

ลักษณะโครงการ : ( ) โครงการต่อเนื่อง    (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : (   ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (  ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  

แผนที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

- เรื่องท่ี 1 การปฎิรูประบบ
การศึกษาและการเรียนรู้โดยรวม
ของประเทศ 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ 11 การปฎิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เรื่องท่ี 5 พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของ

แรงงาน 
 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปลดล๊อคเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการอาชีวศึกษาและการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 



 
 
1. หลักการและเหตุผล  
             คณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 7 สถานศึกษา ใน 4 จังหวัด ให้ขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนา
คุณภาพการอาชีวศึกษาของประเทศและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
  2.2  เพื่อหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาและเพ่ิมศักยภาพการท างานของ
สถานศึกษาต่าง ๆ  ในสังกัดโดยภาพรวม 
          

3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

- คณะกรรมการบริหารสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
- เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน 

15 คน 
16  คน 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1.คณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง 
   เหนือ 4 จ านวน 14 คน 
2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของสถานศึกษา  
   จ านวน 120 คน 
3 เจ้าหน้าที ่ลูกจ้างของสถาบัน จ านวน 16 คน            

150 คน 

เชิงคุณภาพ  
1 สถาบันมีการบริหารจัดการทีมีคุณภาพ 
2 บุคคลากรสถาบัน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ 90 

 

 

 

 

 



5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.คณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง 
   เหนือ 4 จ านวน 14 คน 
2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของสถานศึกษา  
   จ านวน 120 คน 
3 เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน จ านวน 16 คน            

150 คน 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน                                                         - (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 

(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

 

7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564 ของสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ประเภทงบประมาณ    (     )  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน    ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ    144,760  บาท  ( หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน ) 
 

รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร 
      - ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 
      - ค่าเบี้ยประชุมรองประธานกรรมการ 
      - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

 
    1 คน × 1,250 บาท × 8 ครั้ง 

1 คน × 1,125 บาท × 8 ครั้ง 
  12 คน × 1,000 บาท × 8 ครั้ง 

   
   10,000 บาท 
  9,000   บาท 
  96,000 บาท 

2.ค่าอาหารกลางวัน  24 คน x 120 บาท × 8 ครั้ง   23,040 บาท 
3.ค่าอาหารว่าง  24 คน x 35 บาท × 8 ครั้ง     6,720 บาท 
                                             รวมทั้งสิ้น                                    144,760  บาท 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 

ส านัก/ศูนย์/หน่วย : งานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน : นายกมัพล  หนูกอง 
ต าแหน่ง  :  พนักงานราชการ (ด้านกฎหมาย)  
เบอร์ติดต่อ (มือถือ)  :  093-3249584 



 
9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564   
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        10.1 การบริหารสถาบันฯ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด มีการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม                      
         10.2 เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน จ านวน 16 คนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ   
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 11.2  รายงานผล  ให้ส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา   
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
 

ลักษณะโครงการ :    ()  โครงการต่อเนื่อง           (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    ( )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต (   ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนแม่บทที่ 12              
การพัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 
 
 
- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศใน
การจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 

 

 



 
 

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ในการประชุมครั้งที่  11/2557    เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 ได้มีมติให้พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ   ตามความจ าเป็น จึงแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา  ตามค าสั่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
ที่  006/2558 ลงวันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2558  เพ่ือพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ก าหนด
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา สร้างกลไกความเชื่อมโยงในการส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา
ระหว่างสถาบันฯและสถานศึกษา   ดังนั้น  งานกิจการนักเรียนนักศึกษา ฯ จึงขอจัด “ โครงการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา”  
 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
 2.2 เพ่ือก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
 2.3 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา   จ านวน 13 คน 
-  เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน จ านวน 10 คน  

 

ประมาณ  23  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

      ผู้เข้าร่วมประชุม 23 คน 
เชิงคุณภาพ  
          ผู้เข้าร่วมการประชุมมีการก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
กิจการนักศึกษา 

ร้อยละ 90 

 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนครั้งของการจัดประชุม  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง/ปี 



 
 

 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พัฒนากิจการนักศึกษา 
เตรียมความพร้อมจัด
ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
ผู้รับผิดชอบ 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
  ประเภทงบประมาณ    (      )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
   

จ านวนเงินงบประมาณ  40,000  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

1. ค่าเบี้ยประชุมประธาน  1,250  × 3 ครั้ง / ปี   เป็นเงิน    3,750  บาท 
2. ค่าเบี้ยประชุมรองประธาน  1,125  × 3 ครั้ง / ปี   เป็นเงิน   3,375  บาท 
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  9 คน × 1,000  × 3 ครั้ง / ปี  เป็นเงิน  27,000  บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน   22 คน× 120 บาท × 3 มื้อ  เป็นเงิน   7,920  บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 22 คน× 35 บาท × 6 มื้อ  เป็นเงิน   4,620  บาท 
6. ค่าถ่ายเอกสาร      เป็นเงิน   1,255  บาท 

      รวมงบประมาณทั้งสิ้น   40,000 บาท  

 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

 ชื่อ - นามสกุล  นายสุร าภะ  สุร าไพ 

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา                                             

                       ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  

 



 
 

 

 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์ 

 ต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)   

ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน   นางสาวนันทนา   ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  :    ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output)Impact ผลลัพท์ (Outcome)Impact 
    สถาบันฯ มีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและพัฒนา
กิจการนักศึกษา มีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
กิจการนักศึกษา 
 

     นักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4  จ านวน 150 คน มีส่วนร่วม   
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน และเกิดความรักสามัคคี 
ภายในสถาบันฯ 
 

 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
 

 

ลักษณะโครงการ : (   ) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : ( ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (    ) โครงการภายใต้ผลผลิต 
 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนที่ 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และน าระบบ
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 

 

 

 



 

 

 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 ด้วย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีนโยบายจะพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและเครือข่ายการวิจัยอาชีวศึกษา และพัฒนาการจัดการองค์
ความรู้การวิจัยอาชีวศึกษาเชื่อมโยงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ โดยความร่วมมือช่วยเหลือจากสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ และเป็นประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยการใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือ รวมพลังอันน าไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ นั้น 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงจ าเป็นจะต้องมีการประชุมคณะอนุกรรมการ
วิจัยและพัฒนาการอาชี วศึกษา เพ่ือให้ ด าเนินการตามหลักการและบรรลุวัตถุประสงค์ข้ างต้น  
ก่อนที่จะน าเสนอให้สภาสถาบันฯ พิจารณาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงาน
สร้างสรรค์ ของครู คณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา 
 2.2 ด าเนินการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัย เพ่ือสร้าง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 

2.3 ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ สู่สังคม ชุมชน 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  
 

14  คน 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาและบุคลากรสถาบัน 14  คน 

 
 



 

 

 
 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  
คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ประชุม พิจารณา วาง
กฎเกณฑ์ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ของครู คณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา 
 

ร้อยละ 100 

 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 จ านวนครั้งของการจัดประชุม  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง/ปี 

 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- ขออนุมัติด าเนินการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- ขั้นเตรียมการ 
- จัดประชุม พิจารณาโครงการ 
- สรุป / ประเมินสรุปผลโครงการ 
- จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

 (   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(   ) โอนจัดสรรให้สถาบัน 
(   ) งบสถาบัน 

 
 

7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 4 ของสถาบั นการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
รายการค่าใช้จ่าย/โครงการประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
 ประเภท (   ) งบด าเนินงาน (   ) งบเงินอุดหนุน (    ) งบรายจ่ายอื่น  
จ านวนเงินงบประมาณ  57,000  (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

1. ค่าเบี้ยประชุมประธาน 1,250  × 3 ครั้ง / ปี  เป็นเงิน    3,750  บาท 
2. ค่าเบี้ยประชุมรองประธาน 1,125  × 3 ครั้ง / ปี เป็นเงิน   3,375  บาท 
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 12 คน × 1,000  × 3 ครั้ง / ปี เป็นเงิน 36,000  บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน  22 คน× 120 บาท × 3 มื้อ  เป็นเงิน  7,920  บาท 
 



 

 

 
 

5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  22 คน× 35 บาท × 6 มื้อ  เป็นเงิน   4,620  บาท 
6. ค่าถ่ายเอกสาร               เป็นเงิน   1,335  บาท 

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 57,000 บาท 
หมายเหตุ : เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย อาชีวศึกษาบัณฑิต 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นายชุมสันติ  แสนทวีสุข 
ต าแหน่งผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 089 717 8933 

 

9. ระยะเวลาและพื้นทีด่ าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  มีนาคม 2564 – กันยายน  2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ประชุม พิจารณาประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการ
วิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ของครู คณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา 

11. รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ 

12. การรายงานผลการด าเนนิงาน 
          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

ลักษณะโครงการ : (   ) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : ( ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต (    ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนที่ 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และน าระบบ
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 

 



 
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 ด้วย คณะอนุกรรมการ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นคณะกรรมการที่มีอ านาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน เช่น การอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบัน การออกข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศของสถาบัน การอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ การก ากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เป็นต้น  โดยคณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาได้
ควบคุม ดูแลให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 7 สถานศึกษา ใน 4 จังหวัด ให้ขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ
กระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาของ
ประเทศและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่การจัดการศึกษาการอาชีวศึกษา ของประเทศไทยได้เกิดปัญหา 
เรื่องคุณภาพการอาชีวศึกษา และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีให้สถาบันเป็นสถาบันด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
ส่งเสริมด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงจ าเป็นจะต้องมีการการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2564 
เพ่ือให้ด าเนินการตามหลักการและบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ก่อนที่จะน าเสนอให้สภาสถาบันฯ พิจารณาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้คณะอนุกรรมการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และผู้บริหารสถาบันใน

พ้ืนที่ รับฟังปัญหา/ข้อเท็จจริง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทุกส่วนสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม   

2.2 ร่วมกันพิจารณาเสนอแนวทาง มาตรการและวิธีการ ในการพัฒนาด้านการสอนต่อสถาบันฯ 
2.3 พิจารณาให้ความเห็นแก่วิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการของสถาบันฯ  
2.4 ให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุง การพัฒนา หลักสูตรรายวิชา การจัดการ

เรียนการสอน 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
คณะอนุกรรมการวิชาการ 
 

14  คน 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
-  คณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จ านวน 14 คน 
- คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของสถานศึกษา จ านวน 120 คน 
- พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน จ านวน 14 คน            

148  คน 

เชิงคุณภาพ  
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเสนอแนวทาง มาตรการและวิธีการ ในการพัฒนาด้าน
การสอนต่อสถาบันฯ และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ
ของสถาบันฯ ให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุง การพัฒนา 
หลักสูตรรายวิชา การจัดการเรียนการสอน 
 

ร้อยละ 90 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 จ านวนครั้งของการจัดประชุม   5 ครั้ง/ปี 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
- ประชุมคณะกรรมการ 
 

 (   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(   ) โอนจัดสรรให้สถาบัน 
(   ) งบสถาบัน 

 
7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  256 4 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
รายการค่าใช้จ่าย/โครงการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 ประเภท (   ) งบด าเนินงาน (   ) งบเงินอุดหนุน (    ) งบรายจ่ายอื่น  
จ านวนเงินงบประมาณ 121,250  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท) 
 

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 



 
 

 
 

- ค่าเบี้ยประชุมประธาน 1250 บาท x 5 ครั้ง x 1 คน     =   6,250 บาท 
- ค่าเบี้ยประชุมรองประธาน 1150 บาท x 5 ครั้ง x 2 คน    = 11,500 บาท 
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1000 บาท x 5 ครั้ง x 10 คน    = 50,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน อนุกรรมการ/ คณะท างาน จ านวน 30 คน 
                                    30 คน x 120 บาท x 5 ครั้ง      =  18,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อนุกรรมการ/ คณะท างาน จ านวน 30 คน 
- 30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ × 5 ครั้ง                    =  10,500 บาท 
- ค่าวัสดุ  5,000 บาท x 5 ครั้ง                                    =  25,000 บาท 
                                                        รวมทั้งสิ้น     = 121,250 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย อาชีวศึกษาบัณฑิต 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นางสาวนันทนา  ซื่อจริง 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาบัณฑิต 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 088 564 4034 

 
9. ระยะเวลาและพื้นทีด่ าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน : ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output)Impact ผลลัพท์ (Outcome)Impact 
- คณะอนุกรรมการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้พัฒนาและน าพาองค์กร
ให้บรรลุผลส าเร็จ  

- คณะอนุกรรมการวิชาการ ครู คณาจารย์ บุคลากร 
มีความพึงพอใจต่อปฏิบัติงาน 
  

11. รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ 

12. การรายงานผลการด าเนนิงาน 
          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 



 
โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ประจ าปี 2564 

 

ลักษณะโครงการ : () โครงการต่อเนื่อง    (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : () โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (  ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้าน 3 การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

แผนที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

- เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกลและ
ระบบการผลิต คัดกรอง และ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์ 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ 8 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-
Skills, Up Skills, New Skills, ) 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนในทุก
มิติ (ครู ผู้เรียน การบริหารจัดการ) 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์อาชีวยกก าลัง
สอง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 
21 

 

 
 
 
 



 
1. หลักการและเหตุผล  

ตามที่ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 25(12) แห่งพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร มีหน้าที่ให้ข้อคิด เห็น
และข้อเสนอแนะต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอระบบและรูปแบบการบริหารจัดการสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 7 สถานศึกษา ใน 4 จังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     
(สอศ.) และกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพการ
อาชีวศึกษาของประเทศ และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน   

 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงจัด “โครงการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ประจ าปี 2564”  

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
 2.2 ให้ข้อคิดและเสนอแนะสภาสถาบันเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง เพ่ือ

เสนอระบบและรูปแบบการบริหารจัดการสถาบัน  
2.3 สร้างกลไกความเชื่อโยงในการบริการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถาบันกับสถานศึกษา

อาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนและสถานประกอบการในแต่ละสถาบัน 
2.4 เสนอแนะแผนและระบบการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีพ  

มาตรฐานสมรรถนะ  
2.5 เสนอแผนปฏิบัติการต่อสภาสถาบัน และรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ประจ าปี 2564 
      

30 คน 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1  ประธานอนุกรรมการ    จ านวน  1  คน 
2  รองประธานอนุกรรมการ  จ านวน  2  คน 
3  อนุกรรมการ   จ านวน  7  คน 
4  อนุกรรมการและเลขานุการ  จ านวน  1  คน 
5  ผู้ช่วยเลขานุการ  จ านวน  2  คน 
6  คณะกรรมการจัดประชุม จ านวน  17 คน    

30 คน 



ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  
สถาบันมีการบริหารจัดการทีมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ 
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับนโยบายระดับต่างๆ    

ร้อยละ 90 

 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
(ถ้ามี) 

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล 

 (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
()  งบสถาบัน 

 
7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564 ของสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ประเภทงบประมาณ    ()  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน    (   )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ 121,250  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท) 

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
ค่าเบี้ยประชุมประธาน 1250 บาท x 5 ครั้ง x 1 คน    =   6,250 บาท 
ค่าเบี้ยประชุมรองประธาน 1150 บาท x 5 ครั้ง x 2 คน    = 11,500 บาท 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1000 บาท x 5 ครั้ง x 10 คน  = 50,000 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน อนุกรรมการ/ คณะท างาน จ านวน 30 คน 
30 คน x 120 บาท x 5 ครั้ง                       =  18,000 บาท 

- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อนุกรรมการ/ คณะท างาน จ านวน 30 คน 
30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ × 5 ครั้ง            =  10,500 บาท 

- ค่าวัสดุ  5,000 บาท x 5 ครั้ง                                       =  25,000 บาท 
                                                        รวมทั้งสิ้น     = 121,250 บาท 



 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย บริหารงานบุคคล 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นางสาวพิมพ์ชนก  นามเหลา 
ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 092-8308336 

 
9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน : ตุลาคม 2563  -   กันยายน 2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
2. มีข้อคิดและเสนอแนะสภาสถาบันเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอระบบและ

รูปแบบการบริหารจัดการสถาบัน  
3. มีการสร้างกลไกความเชื่อโยงในการบริการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถาบันกับสถานศึกษา

อาชีวศึกษาและสถานประกอบการในแต่ละหลักสูตร 
4. มีเสนอแนะแผนและระบบการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีพ 

มาตรฐานสมรรถนะ  
5. มีแผนปฏิบัติการต่อสภาสถาบัน และรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ 

 
11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 11.2  รายงานผล  ให้ส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา   
 
12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 
 

ลักษณะโครงการ : ( ) โครงการต่อเนื่อง            (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : ( ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (   ) โครงการภายใต้ผลผลิต 
 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนที่ 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที ่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7 เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23แห่งทั่ว
ประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา  ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายก
ก าลังสองและการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 

 

 
 
 



 
 
1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา มาตรา 48 บัญญัติไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ 
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่  
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรการศึกษา และเพ่ือรองรับการ 
ประกนัคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกลที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพราะเป็นระบบที่สร้างความม่ันใจให้ทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน 
และสังคมเชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างมี ประสิทธิภาพ  
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประกัน
คุณภาพการอาชีวศึกษา เพ่ือท าหน้าที่  วางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาของสถาบัน
และนิเทศ ก ากับ ติดตาม  ส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาของสถาบัน  ดังนั้น                  
งานประกันฯ  จึงได้จัด “โครงการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา” ขึ้น 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 
2.2 เพ่ือเป็นการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  ส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาของ

สถาบัน 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
- คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง

ของสถาบัน 
ประมาณ 23 คน 

 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  

- คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้างของสถาบัน 

ประมาณ 23 คน 

เชิงคุณภาพ  

- ระบบการประกันคุณภาพของสถาบันฯ มีการพัฒนามากข้ึน และ
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม  ส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  

ร้อยละ 90 

 



 

5. ตวัชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

- จ านวนครั้งของการจัดประชุม 5 ครั้ง 
 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
(ถ้ามี) 

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประชุมคณะอนุกรรมการการประกัน
คุณภาพการอาชีวศึกษา 

 (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
()  งบสถาบัน 

 

 
7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564 ของสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ประเภทงบประมาณ    ( )  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน    (   )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ  93,725 (เก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
ค่าเบี้ยประชุมประธาน    1,250 บาท x 5 ครั้ง x 1 คน = 6,250 บาท 
ค่าเบี้ยประชุมรองประธาน   1,150 บาท x 5 ครั้ง x 1 คน = 5,625 บาท 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ    1,000 บาท x 5 ครั้ง x 12 คน = 60,000 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน อนุกรรมการ / คณะท างาน จ านวน 23 คน 
   23 คน x 120 บาท x 5 ครั้ง    = 13,800 บาท 

- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อนุกรรมการ / คณะท างาน จ านวน 23 คน 
 23 คน x 35 บาท x 5 ครั้ง x 2 เช้า – บ่าย   = 8,050 บาท 
             รวมทั้งสิ้น = 93,725 บาท 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 

ส านัก/ศูนย์/หน่วย อาชีวศึกษาบัณฑิต งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นายวินัย  จันทรเกษม 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 ท าหน้าที่ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 081 876 1213 



ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นางสาวสุภัสสร  มนตรีโพธิ์ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 093 427 7086 

 

9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถาบันฯ มีระบบการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา และการพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. สถาบันฯและสถานศึกษาในสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 11.2  รายงานผล  ให้ส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา   
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 

 
 

 
 



โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

 

ลักษณะโครงการ :  (  )  โครงการต่อเนื่อง   (   )  โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ประเภทโครงการ :  (  )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต (    )  โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนแม่บทที่ 12  การ
พัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 

- พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ 
 
-  ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งทั่ว
ประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 



ข้อ เรื่อง 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา  ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายก
ก าลังสองและการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21  
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วย ส านักพัฒนายุทธศาสตร์สถาบัน  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ได้ก าหนด

แผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน

ยุทธศาสตร์ และแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษา แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษา ให้ก้าวสู่การเป็นองค์การยุคใหม่  และแผนยุทธศาสตร์

สถาบัน ฉ.4 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นตามแผนงาน  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้  ส านักพัฒนา

ยุทธศาสตร์สถาบัน  จึงได้ก าหนดจัด  “โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564”  

 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือก าหนดแผนและทิศทางการบริหารงาน  การด าเนินกิจกรรม/โครงการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

แผนยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  และแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเหมาะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2.2  เพ่ือวิเคราะห์ถึง จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินงานของวิทยาลัยและสถาบัน   

2.3  เพ่ือพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  รายจ่ายประจ า  รายจ่ายตามภาระงาน  และโครงการ  

2.4  เพื่อติดตามแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสถาบัน 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สถาบัน 
 

จ านวน  11  คน 



 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

- พิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่น้อยกว่า  3  ครั้ง/ปี 
เชิงคุณภาพ  
     -  ติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564   
 

ร้อยละ 90 

 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนครั้งของการจัดประชุม  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง/ปี 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

เตรียมความพร้อมจัด
ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/

ผู้รับผิดชอบ 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
()  โอนจัดสรรให้สถาบัน 

2 เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ   
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 

 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 



 ประเภทงบประมาณ    ( )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   (      )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 

 จ านวนเงินงบประมาณ  40,000  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

1. ค่าเบี้ยประชุมประธาน  1,250  × 3 ครั้ง / ปี   เป็นเงิน    3,750  บาท 
2. ค่าเบี้ยประชุมรองประธาน  1,125  × 3 ครั้ง / ปี   เป็นเงิน   3,375  บาท 
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  9 คน × 1,000  × 3 ครั้ง / ปี  เป็นเงิน  27,000  บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน   22 คน× 120 บาท × 3 มื้อ  เป็นเงิน   7,920  บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 22 คน× 35 บาท × 6 มื้อ  เป็นเงิน   4,620  บาท 
6. ค่าถ่ายเอกสาร      เป็นเงิน   1,255  บาท 

      รวมงบประมาณทั้งสิ้น   40,000 บาท  

 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  ส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 ชื่อ - นามสกุล  นายสุร าภะ  สุร าไพ 

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวนพรัตน์  ศรีชื่น 

 ต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)   

ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน   นางสาวสุภัสสร  มนตรีโพธิ ์

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน  ธันวาคม  2563 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  :  ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output)Impact ผลลัพธ์ (Outcome)Impact 
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

1. สถานศึกษาในสังกัด บุคลากรในสถาบันด าเนินงาน
เป็นไปตามทิศทางที่ก าหนด 
 

 



 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 11.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 

 11.2  รายงานผล  ให้ส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา   
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 



 

 

 
 

 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ลักษณะโครงการ : ( ) โครงการต่อเนื่อง    (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : ( ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (  ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านความมั่นคง แผนที่ 1 ความมั่นคง - เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสร้าง
ของหน่วยงานในระบบ
การศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการาภาครัฐ เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 



 

 

 
 

ข้อ เรื่อง 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และระบบดิจิทัล
มาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 

 
1. หลักการและเหตุผล  

กระบวนการวางแผน   เป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร                         
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวม  ที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  
ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  เพ่ือให้สอดคล้องกับสอดคล้องนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของ สอศ. และที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้  ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติปฏิบัติงานประจ าปี  เพ่ือน าแผน              
กลยุทธ์ที่ทันสมัย  มาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนปฏิบัติปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็น
การก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วาง
ไว้และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือก าหนดแผนการบริหารงาน  การด าเนินกิจกรรม/โครงการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  และแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเหมาะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.2 เพ่ือวิเคราะห์ถึง จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินงานของวิทยาลัยและสถาบัน   
2.3  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานรวมทั้งการพัฒนาบุคลากร 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ 20 คน 

 

 

 

 



 

 

 
 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 50 เล่ม 
เชิงคุณภาพ  
โครงการพัฒนาสถาบันที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบัน 

ร้อยละ 90 

 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 50 เล่ม 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- ขออนุมัติด าเนินการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- ขั้นเตรียมการ 
- จัดประชุม พิจารณาโครงการ 
- สรุป / ประเมินสรุปผลโครงการ 
- จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

 (   ) งบด าเนินงาน 
(   ) งบเงินอุดหนุน 
() งบรายจ่ายอ่ืน 
 
 

 
7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  256 4 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี. 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ประเภท (   ) งบด าเนินงาน (   ) งบเงินอุดหนุน () งบรายจ่ายอื่น 
จ านวนเงินงบประมาณ 25,400 บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

- ค่าถ่ายเอกสาร 90 บาท x 30 ชุด x 2 ครั้ง  = 5,400 บาท 
- ค่าจัดพิมพ์รูปเล่ม 400 บาท x 50 เล่ม       = 20,000 บาท 

 



 

 

 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย พัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นายสุร าภะ  สุร าไพ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 089 286 3655 

 
9. ระยะเวลาและพื้นทีด่ าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 
พ้ืนที่ด าเนินงาน  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สถาบันมีแผนการบริหารงาน  การด าเนินกิจกรรม/โครงการตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  และแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเหมาะสม 

10.2 สถาบันทราบถึง จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินงานของวิทยาลัยและสถาบัน   
10.3 สถาบันมีแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพที่ใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการ

ปฏิบัติงานรวมทั้งการพัฒนาบุคลากร 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 11.2  รายงานผล  ให้ส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา   
 
12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 
 



โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4     .   
 

ลักษณะโครงการ : () โครงการต่อเนื่อง    (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : (   ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  () โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

แผนที่ 12 การพัฒนา                
การเรียนรู้ 
 

- เรื่องท่ี 7 การปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม 
ด้วยระบบดิจิทัล 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-Site, On-Air, On 
Demand) 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น า
องค์กรด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” 
และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” 

 

 



1. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย จนถึงอุดมศึกษาที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวน
ไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้
ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  ความคิด
สร้างสรรค์การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา 
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา รวมทั้งสร้าง
ความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ถือเป็นอีกหนึ่งในการน า
ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในสถาบันฯ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ต่างๆ การประชาสัมพันธ์จึงเป็นหน่วยงานที่ส าคัญ 
และมีความจ าเป็นต่อองค์กรอย่างยิ่ง งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่ต้องสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้
การบริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และชัดเจน รวมไปถึงความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสารที่จะสื่อสารออกไปอัน
ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ 
ช่องทางออนไลน์ วีดีทัศน์ และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในสังคม 
และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ และหน่วยงานต่างๆ 
ทราบ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อกันระหว่างสถาบันฯ กับชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและภารกิจ
ต่างๆ ของสถาบันให้ด าเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างและปรับ ภาพลักษณ์โดยใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบต่างๆให้เข้าถึง ในแต่ละพ้ืนที่
ตาม ความเหมาะสมเพื่อ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และสร้างภาพลักษณ์ ของสถาบันฯ 

2.2 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และแนวทางปฏิบัติด้านการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองและ
สถานประกอบการรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ 

2.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร สร้างภาพลักษณ์ สถาบันฯ และความเชื่อมั่น ให้กับนักศึกษา 
2.4 เพ่ือสร้างความเข้าใจและทัศนะคติที่ดีระหว่างผู้ที่เข้ามาติดต่อสถาบัน ผู้ปกครองและหน่วยงาน

ต่างๆ 
2.5 เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 



3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
อาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 1,000 คน 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 1,000 คน 
เชิงคุณภาพ  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงข้อมูลมากข้ึน 

ร้อยละ  60 

 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
นักศึกษา ครู บุคลากร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารเพ่ิมขึ้น พัฒนาข้อมูลของทางสถาบันฯ และเผยแพร่ข่าวสารไปยัง
รัฐและเอกชนโดยการใช้สื่อทางด้านต่างๆ 

ร้อยละ 60 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
(ถ้ามี) 

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ - ป้ายไวนิล 
- ป้ายโฟมบอร์ด 
- สติกเกอร์ 
 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
( )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
(    )  งบสถาบัน 

 
7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .  2564 ของสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              



 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4     

 ประเภทงบประมาณ    ()  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน    (   )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ           30,000      บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

- ค่าไวนิล  10 แผ่น x 2,000 บาท             =   20,000 บาท 
- ค่าป้ายโฟมบอร์ด  10 แผ่น x 500 บาท =     5,000 บาท 
- ค่าสติกเกอร์  10 แผ่น x 500 บาท  =     5,000 บาท 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 

ส านัก/ศูนย์/หน่วย .................ประชาสัมพันธ์......................... 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน ........นางสาวยวุดี  สิงสุข............... 
ต าแหน่ง ..........เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์.......................... 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) ........066-0277637.............................. 

 
9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน :           ตุลาคม พ.ศ. 2563 -  กันยายน พ.ศ.2564       .. 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 สร้างและปรับ ภาพลักษณ์โดยใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบต่างๆให้เข้าถึง ในแต่ละพ้ืนที่ตาม 
ความเหมาะสมเพื่อ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และสร้างภาพลักษณ์ ของสถาบันฯ 
 10.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และแนวทางปฏิบัติด้านการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองและ
สถานประกอบการรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ 
 10.3 ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารสร้าง ภาพลักษณ์ สถาบันฯ และความเชื่อม่ัน ให้กับนักศึกษา  
 10.4 สร้างความเข้าใจและทัศนะคติท่ีดีระหว่างผู้ที่เข้ามาติดต่อสถาบัน ผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ 

10.5 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
 
11. รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1 จัดท าจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่จ านวน 2 เดือน ต่อ 1 ฉบับ   
 11.2 จัดท า วารสารประชาสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 11.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ 

11.4 จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายในสถาบันฯ และในโอกาสต่างๆ 



11.5 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ 
11.6 จัดท าป้ายต้อนรับ ป้ายบอกทาง บูธประชาสัมพันธ์ และป้ายต่างๆ 
11.7 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิเช่น เฟสบุ๊ค แฟนเพจ ไลน์ เป็นต้น 
11.8 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ไวนิล โปสเตอร์  แบนเนอร์ (ออนไลน์) VTR 

เป็นต้น 
11.9 ออกติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรม โครงการ ทุกอย่างภายในและภายนอกสถาบันฯ 

เพ่ือน ามาประชาสัมพันธ์ต่อไป ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว หาข้อมูลจากสังคมภายนอกที่เกี่ยวกับความ
เป็นอยู่ ความก้าวหน้า ของครู และนักเรียน 

 
12. การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 



โครงการปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สถาบันการอาชีวศึกษา                                           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.  ..   

 

ลักษณะโครงการ : () โครงการต่อเนื่อง    (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : () โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (   ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

แผนที่ 12 การพัฒนา                
การเรียนรู้ 
 

- เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของ
หน่วยงานในระบบการศึกษา 
เ พ่ื อ บ รรลุ เป้ าห ม าย ใน ก าร
ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน และยกระดับคุณภาพของ
การจัดการศึกษา 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที ่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความ
เชี่ยวชาญเฉพะ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น า
องค์กรด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” 
และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” 

 
 
 



1. หลักการและเหตุผล  
  คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบโครงการ “ท าดีด้วย
หัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็น 1 ใน 5 กิจกรรม
ภายใต้โครงการท าดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมที่ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ 
ประกอบด้วยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดให้มาตรฐานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่อยงานของ
ภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 และก าหนดให้เป้น
ตัวชี้วัดส าหรับประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ด าเนินงานด้านการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ทั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงจัดท า “โครงการปฏิบัติการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564” ขึ้น เพ่ือสนองต่อแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือขับเคลื่อนมาตรการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกิจกรรมภายใต้โครงการ
ท าดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
บุคลากรสถาบันฯ 21 คน 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
ผู้บริหารสถาบัน และบุคลากรทางศึกษาสถาบัน ด าเนินกิจกรรมการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ  
ปริมาณขยะมูลฝอยในสถาบันฯ มีปริมาณลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้บริหารสถาบัน และบุคลากรทางศึกษาสถาบัน ด าเนินกิจกรรมการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย 

ร้อยละ 100 



 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
(ถ้ามี) 

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

1. 
 
 
 
 
 
 

2. 

1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและ
ประชาชนที่มาใช้บริการทราบ และมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอย 
2. บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละ
ประเภทตามที่ได้ก าหนดรูปแบบการ
คัดแยกไว้ 
รายงานผลไปยังกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชี วศึ ก ษ า  ผ่ าน ระบ บ ราย งาน
ออนไลน์ 
 

จัดท าโครงเหล็ก
ส าหรับเก็บขยะรี
ไซเคิล และ
ด าเนินการจัด
จ าหน่าย 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

 
 

7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564 ของสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ประเภทงบประมาณ    (  )  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน    (   )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ ........10,000.................. บาท (หนึง่หมื่นบาทถ้วน) 

- ค่าจัดท าโครงเหล็กเก็บขยะ     = 7,000 บาท 
- ค่าเครื่องชั่งน้ าหนัก      = 1,000 บาท 
- ค่าถุงขยะ    = 2,000 บาท 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 

ส านัก/ศูนย์/หน่วย .................ประชาสัมพันธ์......................... 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน ........นางสาวยวุดี  สิงสุข............... 
ต าแหน่ง ..........เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์.......................... 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) ........066-0277637.............................. 

 



 
9. ระยะเวลาและพืน้ที่ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน :           ตุลาคม พ.ศ. 2563 -  กันยายน พ.ศ.2564       .. 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ได้ด าเนินกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย ร้อยละ 100  

10.2 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้รับความรู้เรื่องการ
คัดแยกขยะมูลฝอย และสามารถลดและคัดแยกขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ร้อยละ 100  

10.3 ปริมาณขยะมูลฝอยภายในสถาบันฯ ลดลงร้อยละไม่น้อยกว่า 50 ของปริมาณขยะมูลฝอย ก่อนด าเนิน
โครงการ 

10.4 จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วภายในสถาบันฯ ลดลงร้อยละ 30 ภายหลังด าเนินโครงการ 
10.5 จ านวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในสถาบันฯ ลดลง ร้อยละ 30 ของจ านวนแก้วพลาสติก

แบบใช้ครั้งเดียว ก่อนด าเนินโครงการ 
10.6 สถาบันฯ มีการงดใชโ้ฟมบรรจุอาหาร ร้อยละ 100  
 

11. รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
สังเกตจากปริมาณขยะภายในสถาบันฯ 

 
12. การรายงานผลการด าเนนิงาน 

รายงานผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจ าสถาบันฯ     .   
 

ลักษณะโครงการ : () โครงการต่อเนื่อง    (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : (   ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  () โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

แผนที่ 12 การพัฒนา                
การเรียนรู้ 
 

- เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของ
หน่วยงานในระบบการศึกษา 
เ พ่ื อ บ รรลุ เป้ าห ม าย ใน ก าร
ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน และยกระดับคุณภาพของ
การจัดการศึกษา 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความ
เชี่ยวชาญเฉพะ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น า
องค์กรด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” 
และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” 

 

 
 



1. หลักการและเหตุผล  
 จากการที่บุคลากร และนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันยออกเฉียงเหนือ 4 ได้ประสบ

ปัญหาในเรื่องการเจ็บป่วยและการได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน หรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของสถาบัน 
เพ่ือเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งมีความจ าเป็นต้องจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอแก่ความต้องการ
ของบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นต่อไป โดยยาเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการ
รักษาความเจ็บป่วย โดยทั้งการบ าบัด บรรเทาอาการทุกข์ทรมาน เช่น อาการไข้ ปวด หรือคัน และโดยการ
ก าจัดสาเหตุของโรค เช่น ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เป็นต้น  แต่ทุกสิ่งในโลกย่อมมีทั้งคุณและโทษอยู่ในตัวเอง 
จึงต้องมีความระมัดระวังในการใช้ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สุงสุด และมีโทษน้อยสุด โดยโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์
ยา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจ าสถาบัน เพ่ือจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอแก่ความต้องการ
ของบุคลากรและนักศึกษา อีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น 
  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดหายาและเวชภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีอาการเจ็บป่วยและการได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน หรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของสถาบัน 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมบริการเสริมสร้าง ดูแลสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของนักศึกษาตลอดจน
บุคลากรทางการศึกษา  

2.3 เพ่ือให้นักศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา รู้จักป้องกันโรค และระมัดระวังอันตรายต่าง ๆ 
จาก การได้รับความรู้ ข่าวสารจากป้ายติดบอร์ด แผ่นพับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัย โรคภัยไข้
เจ็บ  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
บุคลากรสถาบันฯ ครูและนักศึกษาระดับปริญญาตรี 200 คน 

 

๔. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
มีเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพียงพอต่อการให้บริการนักเรียน และ
บุคลากร 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ  
บุคลากรของสถาบันฯ ได้รับการดูแล ปฐมพยาบาล มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงขึ้น โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ร้อยละ 80 

 

 



 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
มีเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพียงพอต่อการให้บริการนักเรียน และ
บุคลากร 

ร้อยละ 100 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
(ถ้ามี) 

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

1 . จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์
การแพทย์ ที่มีคุณภาพ 
2. จัดท าป้าย แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องสุขภาพอนามัย โรคภัยไข้เจ็บ 
 

 (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
()  งบสถาบัน 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานโครงการ แนบท้ายโครงการ 
 

7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564 ของสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจ าสถาบันฯ

 ประเภทงบประมาณ    ( )  งบด าเนินงาน  (   )  งบเงินอุดหนุน    (   )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ ................5,000................... บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

- ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา     =     5,000   บาท 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 

ส านัก/ศูนย์/หน่วย .................ประชาสัมพันธ์......................... 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน ........นางสาวยวุดี  สิงสุข............... 
ต าแหน่ง ..........เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์.......................... 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) ........066-0277637.............................. 

 
9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน :           ตุลาคม พ.ศ. 2563 -  กันยายน พ.ศ.2564        
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ยาและเวชภัณฑ์ มีเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาที่มี

อาการเจ็บป่วยและการได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน หรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของสถาบัน 
 10.2 สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของนักศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาดีขึ้น  

 
11. รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

โดยการสัมภาษณ์/สังเกต ุ 
 

12. การรายงานผลการด าเนนิงาน 
 รายงานผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



โครงการพัฒนาระบบการเงินการคลัง  การรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

ลักษณะโครงการ :  (    )  โครงการต่อเนื่อง   ( )  โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :  ( )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต (    )  โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทที่ 20 การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

- เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 
 
 
-  ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งทั่ว
ประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 
 
- ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการและน าระบบดิจิทัล
มาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 

 



1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4  เป็นหน่วยของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการ

จัดการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551   และเป็นศูนย์กลาง

การก ากับดูแลสถานศึกษาในสังกัดสถาบันจ านวน  7 แห่ง  และได้ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานด้านการเงิน   

เกี่ยวกับการรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ                           

คือประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  เรื่อง ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ประกาศ  ณ วันที่  15  พฤษภาคม  2562  โดยสถาบันเป็นผู้เก็บเงินค่าลงทะเบียน

การศึกษา  นั้น   

เพ่ือพัฒนาระบบการรับเงินของงานการเงินให้มีประสิทธิภาพ  เกิดความสะดวกรวดเร็วและทันสมัย                  

จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการเงินการคลัง  การรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาชุดโปรแกรมพร้อม

อุปกรณ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับเงินดังกล่าว 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  

2.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบิัติงานด้านการเงินให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
2. เครื่องพิมพ์ส าหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อมอุปกรณ์เสริม 
 

จ านวน  1 โปรแกรม 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

- ใช้ระยะเวลาในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินรวดเร็วขึ้น ไม่น้อยกว่า  5 แผ่น/นาที 
เชิงคุณภาพ  
     -  ลดข้อผิดพลาด  และการแก้ไขใบเสร็จรับเงิน 
 

ร้อยละ 100 

 



5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ 1 โปรแกรม 
2. เครื่องพิมพ์ส าหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อมอุปกรณ์เสริม 1 เครื่อง 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
จัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 

()  โอนจัดสรรให้สถาบัน 

 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 

 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

 ประเภทงบประมาณ    ( )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   (      )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 

 จ านวนเงินงบประมาณ  50,000  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  จ านวน  1 โปรแกรม เป็นเงิน    35,000  บาท   
2. เครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์    เป็นเงิน   15,000  บาท 

    รวมงบประมาณทั้งสิ้น   50,000 บาท  

 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  ส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 ชื่อ - นามสกุล  นายสุร าภะ  สุร าไพ 

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวนพรัตน์  ศรีชื่น 

 ต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)   

 



ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน   นางสาวสุภัสสร  มนตรีโพธิ ์

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน  ธันวาคม  2563 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  :   ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

 10.2 เครื่องพิมพ์ส าหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อมอุปกรณ์เสริม 

 10.3 โปรแกรมท่ีมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 1 โปรแกรม 

 10.4 เครื่องพิมพ์ส าหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อมอุปกรณ์เสริม  1  ชุด 

 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของโปรแกรม 

 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 บันทึกรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 



 
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บของ 

 

ลักษณะโครงการ : (    ) โครงการต่อเนื่อง    ( ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : ( ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (  ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์ 

แผนที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

- เรื่องท่ี 1 การปฎิรูประบบ
การศึกษาและการเรียนรู้โดยรวม
ของประเทศ 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ 11 การปฎิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เรื่องท่ี 5 พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของ

แรงงาน 
 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปลดล็อคเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการอาชีวศึกษาและการบริหารจัดการ 

 

 
 
 
 
 



 
1. หลักการและเหตุผล  
             สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นหน่วยงานที่ใช้ปฏิบัติงานของทางราชการ
มาอย่างยาวนานจึงท าให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารต่างๆ เป็นจ านวนมาก จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงเก็บของ เพ่ือให้สถาบันฯมีพ้ืนที่ๆเพียงพอเหมาะสมส าหรับเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือช่าง
ต่างๆของงานอาคารสถานที่ เพ่ือเป็นการจัดสรรสภาพแวดล้อมโดยรอบให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม       
และเพ่ือเป็นการใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือให้สถาบันฯ มีสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
 2.2  เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะดวกในการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

- เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสถาบัน 16 คน 
 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
สถาบันฯ มีสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ 
 

พ้ืนที่ 128 ตารางเมตร 

เชิงคุณภาพ  
1. มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บของที่เพ่ิมข้ึนและเหมาะสมส าหรับการใช้งาน 
2 .มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนที่โรงเก็บของ 
 

ร้อยละ 60 
ของพ้ืนที่ใช้เก็บของภายใน

อาคารอ านวยการ 
 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
มีสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ 
    

781.25 บาท/ตารางเมตร 

 

 



6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
(ถ้ามี) 

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บของ - (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานโครงการ แนบท้ายโครงการ 
 

7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564 ของสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บของ พ.ศ.2564 
 ประเภทงบประมาณ    (   )  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน    (    )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ      100,000   บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 

ส านัก/ศนูย์/หน่วย : งานอาคารสถานที่ 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน : นายพฤษภา  สร้อยเสน 
ต าแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่ (ด้านงานอาคารสถานที่) 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ)  :  064-7402445 
 

9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564   
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
 
 
 

รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บของ 
 

128 ตร.ม. × 781.25 บาท 
 

100,000 บาท 

                                             รวมทั้งสิ้น                                     100,000 บาท 



10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1 มีความปลอดภัยในการจัดเก็บทรัพย์สินของทางราชการ              
          10.2 บุคลากรมีความสะดวกในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของสถาบันฯฉ.4 
 
11. รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 โดยการสัมภาษณ์ / สังเกต 
 
12. การรายงานผลการด าเนนิงาน 

12.1 รายงานตามแบบใบรายงานประจ าวันการควบคุมงาน 
12.2 สัญญาว่าจ้างและบันทึกการตรวจรับคณะกรรมการ 

 
 

 



โครงการพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ลักษณะโครงการ :    ()  โครงการต่อเนื่อง     (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต () โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนแม่บทที่ 12              
การพัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 
 
 
- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศ
ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น า
องค์กรด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ 
“อาชีวะฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 



 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ได้ท าบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเข้าร่วมด าเนินงาน
กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ตามข้อ 10  แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์   วิ ธี การ  และเงื่ อนไขในการที่ สถานศึกษาจะเข้ าร่ วมด า เนินงานกับกองทุน   พ .ศ .2560                         
เลขที่  1285/2551 เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561  สถาบันฯ ได้รับความเห็นชอบจา กกองทุนตาม
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  2560  นั้น 
 

 ดังนั้น เพ่ืองานด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สถาบันจึง

ขอจัด “โครงการพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 ”  

 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.)  และนักศึกษา               
ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ (กรอ.)            
 2.2  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยรวมและมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนส าเร็จ    
ตามหลักสูตร   
         

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

        ผู้เข้าร่วมโครงการ  นักศึกษา จ านวน 80 คน  
 

ประมาณ  80  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

      ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ  
           นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่
เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความ
จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศได้รับทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและได้รับการ
พัฒนาสามารถเล่าเรียนได้จนส าเร็จตามหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 



 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนครั้งของการจัดประชุม   1 ครั้ง/ปี 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 -  ตรวจสอบเอกสารประกอบสัญญาเงินกู้ยืม

เพ่ือการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 -  พิธีลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน 
 

เตรียมความพร้อมจัด
ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
ผู้รับผิดชอบ 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา                                    

                                 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 ประเภทงบประมาณ    (      )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
   

จ านวนเงินงบประมาณ  3,500  (สามพันห้าบาทถ้วน) 

 ค่าวัสดุ                    เป็นเงิน   3,500  บาท 
       

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

 ชื่อ - นามสกุล  นายสุร าภะ  สุร าไพ 

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา                                             

                       ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  

 



 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์ 

 ต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)   

ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน   นางสาวนันทนา   ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน : ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  :  ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความ

ชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศได้รับทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น    

 10.2 นักศึกษา จ านวน  80  คน ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ในอัตรา                 

ร้อยละ 100 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 

  

 

 

 

 

 



โครงการสร้างจิตส านึกการช าระหนี้คืน  กยศ.-กรอ. ส าหรับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  2563 

 

ลักษณะโครงการ :    ()  โครงการต่อเนื่อง      (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต () โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านที่ 3 การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
คน 

แผนแม่บทที่ 12              
การพัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 
 
 
- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศ
ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น า
องค์กรด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ 
“อาชีวะฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 



 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้จัดตั้งขึ้นตามตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2560  โดยหลักการเพ่ือให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็น
ความต้องการหลักซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศได้รับทุนการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น  ภายในประเทศทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ซึ่งต้องช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราต่ าเมื่อ
จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบันการช าระหนี้คืนของนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ยังอยู่ในอัตราที่ต่ า โดยมีแนวโน้มผู้ที่ไม่
มาติดต่อช าระหนี้เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  มีเงินหมุนเวียนมาให้นักศึกษาใน
ปัจจุบันกู้ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัญหาการช าระหนี้ในอัตราที่ต่ านั้น สาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากนักศึกษายัง
ไม่มีความเข้าใจในระเบียบหรือขั้นตอนเกี่ยวกับการช าระหนี้ หรืออาจจะยังไม่เห็นความส าคัญของการช าระหนี้คืน 
วิธีการที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้คือ การอธิบายระเบียบหรือขั้นตอนเกี่ยวกับการช า ระหนี้ รวมถึงการชี้ให้
นักศึกษาได้เห็นความส าคัญของการช าระหนี้คืน  
 ดังนั้น เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจในระเบียบหรือขั้นตอนเกี่ยวกับการช าระหนี้ ให้ความส าคัญของการช าระ
หนี้คืน อันก่อให้เกิดความส านึกที่จะช าระหนี้คืน งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   จึงขอจัด “โครงการสร้าง
จิตส านึกการช าระหนี้คืน กยศ.-กรอ.ส าหรับนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2563”   
 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนเกี่ยวกับการช าระหนี้คืน                              
  2.2  เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการช าระหนี้คืน 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  นักศึกษา จ านวน 150 คน  
 

ประมาณ  150  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  
ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน 
เชิงคุณภาพ  
นักศึกษาเข้าใจระเบียบและขั้นตอนเก่ียวกับการช าระหนี้คืนและตระหนักถึง
ความส าคัญในการช าระหนี้คืน 

ร้อยละ 100 



 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนครั้งของการจัดประชุม   1 ครั้ง/ปี 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 - การบรรยายถึงหลักเกณฑ์ และวิธีในการ

ช าระหนี้คืน เพื่อถือปฏิบัติและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา 

เตรียมความพร้อมจัด
ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
ผู้รับผิดชอบ 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการสร้างจิตส านึกการช าระหนี้คืน  กยศ.-กรอ. ส าหรับนักศึกษาที่จะส าเร็จ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2563 

 ประเภทงบประมาณ    (      )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น 

จ านวนเงินงบประมาณ  3,500  (สามพันห้าบาทถ้วน) 
  ค่าวิทยากร   600 บาท x 1  ชม.) x 1  คน    600 บาท 

  ค่าเข้าเล่มเอกสารบรรยาย  150  คน   1,900 บาท  

  ค่าวัสดุป้ายโครงการ  1 ป้าย x  1,000 บาท  1,000 บาท 

         รวมเป็นเงิน     3,500 บาท  
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

 ชื่อ - นามสกุล  นายสุร าภะ  สุร าไพ 

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา                                             

                       ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  

 



 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์ 

 ต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)   

ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน   นางสาวนันทนา   ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน : มีนาคม  2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  : ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจระเบียบและขั้นตอนเกี่ยวกับการช าระหนี้คืนและตระหนักถึง

ความส าคัญในการช าระหนี้คืนเพิ่มมากข้ึน 

 10.2 นักศึกษา จ านวน 150 คน มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและช าระหนี้คืนกองทุนฯ ได้ตรงเวลา  

และนักศึกษารุ่นน้องสามารถกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาได้ต่อไป ในระดับ 100 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 

  

 

 

 



โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี     
หรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 

ลักษณะโครงการ :    ()  โครงการต่อเนื่อง           (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต ( ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนแม่บทที่ 12              
การพัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 
 
 
- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศใน
การจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 



 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษา ในวันที่ 23 
มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นั้น 
 เพ่ือให้การเตรียมงานของผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย งานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันฯ จึงจัดให้มี“โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562”  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรที่วิทยาลัย
การอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 2.2 เพ่ือสร้างความภูมิใจ ความรัก ความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครองและสถาบัน และ
สถานศึกษาต้นสังกัด 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 114 คน  
  -  นักศึกษา 80 คน 
  -  ผู้บริหาร 7 คน 
  -  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 23 คน 
  -  วิทยากร  4 คน 

ประมาณ  114  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

      ผู้เข้าร่วมโครงการ 114 คน 
เชิงคุณภาพ  
          ผู้เข้าร่วมการโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดงาน  ร้อยละ 100 

 



5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนครั้งของการจัดโครงการ  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง/ปี 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 1. วิทยากรบรรยายขั้นตอนการซ้อมขั้นตอน

การรับปริญญาบัตร 
2. ฝึกซ้อมการรับปริญญาบัตร 
3. ติดตาม/ประเมินผล 

เตรียมความพร้อมจัด
ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
ผู้รับผิดชอบ 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา                   

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
  ประเภทงบประมาณ    (      )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
   

 

รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1. ค่าอาหารว่าง ผู้บริหาร/ครู 60 คนๆละ X 35 บาท X 2 มื้อ   4,200  บาท  
2. ค่าอาหารกลางวัน ผู้บริหาร/ครู 60 คนๆละ  X 120 บาท X 1 มื้อ 7,200  บาท  
3. ค่าวิทยากร 1 ชม. X 600 บาท X4 คน 2,400  บาท  
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ  
420 บาท x 25 คน 10,500  บาท  

5. ค่าวัสดุเอกสาร และอุปกรณ์     
ค่าตกแต่งสถานที่ 

- 55,700  บาท  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    80,000  บาท  
หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

 



8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

 ชื่อ - นามสกุล  นายสุร าภะ  สุร าไพ 

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา                                             

                       ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์ 

 ต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)   

ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน   นางสาวนันทนา   ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีอ่าชีวศึกษาบัณฑิต 
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน  มกราคม - เมษายน 2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  : ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 10.2 ความภูมิใจ ความรัก ความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครองและสถาบัน และสถานศึกษา

ต้นสังกัด 

 10.3 ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 80 คน เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยความเรียบร้อย สวยงามและ

อย่างเป็นระเบียบ 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 5 ระดับ 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 -  รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 

  

 

 



โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี     
หรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ลักษณะโครงการ :    ()  โครงการต่อเนื่อง           (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต ( ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนแม่บทที่ 12              
การพัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 
 
 
- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศใน
การจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษา ในเดือน
สิงหาคม 2564  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นั้น 
 เพ่ือให้การเตรียมงานของผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย งานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันฯ จึงจัดให้มี “โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรส าหรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563”  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรที่วิทยาลัย
การอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 2.2 เพ่ือสร้างความภูมิใจ ความรัก ความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครองและสถาบัน และ
สถานศึกษาต้นสังกัด 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 234 คน  
  -  นักศึกษา 200 คน 
  -  ผู้บริหาร 7 คน 
  -  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 23 คน 
  -  วิทยากร  4 คน 

ประมาณ  234  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

      ผู้เข้าร่วมโครงการ 234 คน 
เชิงคุณภาพ  
          ผู้เข้าร่วมการโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดงาน  ร้อยละ 100 

 

 

 



5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนครั้งของการจัดโครงการ  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง/ปี 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 1. วิทยากรบรรยายขั้นตอนการซ้อมขั้นตอน

การรับปริญญาบัตร 
2. ฝึกซ้อมการรับปริญญาบัตร 
3. ติดตาม/ประเมินผล 

เตรียมความพร้อมจัด
ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
ผู้รับผิดชอบ 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา                   

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
  ประเภทงบประมาณ    (      )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
   

รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1. ค่าอาหารว่าง ผู้บริหาร/ครู 30 คนๆละ X 35 บาท X 2 มื้อ   2,100  บาท  
2. ค่าอาหารกลางวัน ผู้บริหาร/ครู 30 คนๆละ  X 120 บาท X 1 มื้อ 3,600  บาท  
3. ค่าวิทยากร 1 ชม. X 600 บาท X3 คน 1,800  บาท  
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  420 บาท x 25 คน 10,500  บาท  
5. ค่าวัสดุเอกสาร และอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง

สถานที่ 
- 33,500  บาท  

6. ค่าใบแสดงผลการเรียนภาษาไทย 300 ใบ × 55 บาท 16,500 บาท  
7. ค่าใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ 300 ใบ × 55 บาท 16,500 บาท  
8. ค่าใบคุณวุฒิ 300 ใบ × 55 บาท 16,500 บาท  
9. ค่าใบมาตรฐานวิชาชีพ 300 ใบ × 10 บาท 3,000 บาท  
10. ค่าใบปริญญาบัตร 300 ใบ × 60 บาท 18,000 บาท  
11. ค่าปกปริญญาบัตร 200 อัน × 180 บาท 36,000 บาท  



รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
12. ค่าเข็มวิทยฐานะ 200 อัน × 280 บาท 56,000 บาท  
13. หมึกเครื่องปริ้น - 4,000 บาท  
                                             รวมทั้งสิ้น                                    218,000  บาท  

หมายเหตุ  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

 ชื่อ - นามสกุล  นายสุร าภะ  สุร าไพ 

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา                                             

                       ท าหน้าที ่ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์ 

 ต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)   

ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน   นางสาวนันทนา   ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีอ่าชีวศึกษาบัณฑิต 
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน  มิถุนายน - กรกฎาคม  2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  :    ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

 10.2 ความภูมิใจ ความรัก ความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครองและสถาบัน และสถานศึกษา

ต้นสังกัด 

 10.3 ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 200 คน เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยความเรียบร้อย สวยงาม

และอย่างเป็นระเบียบ 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 5 ระดับ 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 -  รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 



โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 

ลักษณะโครงการ :    ()  โครงการต่อเนื่อง           (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต ( ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนแม่บทที่ 12              
การพัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 
 
 

- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศใน
การจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 

 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้เปิดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง  สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 
ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 200 คน นั้น  ซึ่งในปัจจุบันการแข่งขันในโลกแห่งอาชีพได้ทวี
ความเข็มข้นมากขึ้น นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในอาชีพดังกล่าว ให้ก้าวเข้าสู่
วิชาชีพอย่างมั่นคง รวมทั้งเพ่ือเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา  ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงขอเสนอ “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563”  
 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษารู้ถึงแนวทางการประกอบอาชีพพร้อมเข้าสู่อาชีพอย่างมั่นใจหลัง
ส าเร็จการศึกษา 
 2.2 เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีจิตส านึกท่ีดี พร้อมจรรยาบรรณอาชีพและพร้อมจะรับใช้สังคมต่อไป 
 2.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆในสถาบัน ครู อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษา ครูฝึกในสถานประกอบการ 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 234 คน  
  -  นักศึกษา 200  คน 
  -  ผู้บริหาร 7 คน 
  -  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 23 คน 
  -  วิทยากร  4 คน 

ประมาณ  234  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

      ผู้เข้าร่วมโครงการ 234 คน 
เชิงคุณภาพ  
          ผู้เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศมีความพึงพอใจต่อการจัดงาน  ร้อยละ 90 

 

 



5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนครั้งของการจัดประชุม  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง/ปี 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 1. พิธีบายศรีสู่ขวัญ 

2.วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
เตรียมตัวก้าวสู่โลกอาชีพ /การจัดท า Resume 
สมัครงาน 
3. จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมของนักศึกษา 
แต่ละสาขาวิชา 
 

เตรียมความพร้อมจัด
ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
ผู้รับผิดชอบ 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2563 
  ประเภทงบประมาณ    (      )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
   

รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1. ค่าอาหารว่าง ผู้เข้าร่วม 35 บาท × 2 ครั้ง × 34 คน 2,380 บาท  
2. ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม 120 บาท × 1 ครั้ง × 34 คน 4,080 บาท  
3. ค่าอาหารว่าง นักศึกษา 25 บาท × 2 ครั้ง × 180 คน 9,000 บาท  
4. ค่าอาหารกลางวัน นักศึกษา 60 บาท × 1 ครั้ง × 180 คน 10,800 บาท  
5. ค่าพาหนะ นักศึกษา 180 คน X 2เที่ยว (ไป – กลับ) 25,000 บาท  
6. ค่าพราหมณ์ประกอบพิธีทางศาสนา 1 คน × 4,000 บาท 4,000  บาท  
7. ค่าวิทยากร 600 บาท × 3 ชม.  1,800  บาท  



รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
8. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ  
420 บาท x 25 คน 10,500  บาท  

9. ค่าวัสดุ 2,440 บาท *จ านวนเงิน
จาก วผ.5 

*(พัสดุกลาง
จัดซื้อ)  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    70,000 บาท  
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

 ชื่อ - นามสกุล  นายสุร าภะ  สุร าไพ 

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา                                             

                       ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์ 

 ต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)   

ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน   นางสาวนันทนา   ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีอ่าชีวศึกษาบัณฑิต 
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน  กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  :     ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษารู้ถึงแนวทางการประกอบอาชีพพร้อมเข้าสู่อาชีพอย่างมั่นใจหลัง

ส าเร็จการศึกษา 

 10.2 นักศึกษาจ านวน  180  คน ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีความรู้และเข้าใจถึงแนวทางการประกอบอาชีพ

พร้อมเข้าสู่อาชีพอย่างมั่นใจหลังส าเร็จการศึกษา ในอัตราร้อยละ 100 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 



โครงการบริการวิชาชีพแก่สังคม 

ลักษณะโครงการ :    ()  โครงการต่อเนื่อง           (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต (   ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนแม่บทที่ 12              
การพัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 
 
 
- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศใน
การจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 

 

 



 

1. หลักการและเหตุผล 

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4               

ที่พึงให้บริการ วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบัน มีความ

เชี่ยวชาญ โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ  ชุมชน และสังคมโดย

กว้าง รูปแบบการให้บริการวิชาการมีความ โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ น ามาจัดท าเป็นแผน

บูรณาการและพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิด 

ผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุง เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่นักศึกษา จึงขอเสนอ “โครงการบริการวิชาชีพแก่สังคม” 
 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสถาบัน และสถานศึกษาในสังกัดเป็นแหล่งในการบริการวิชาชีพแก่สังคม 
2.2 เพ่ือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สามารถน าความรู้ที่เรียนไปบริการแก่สังคม  

 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี  100  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

- นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ 100 คน 
เชิงคุณภาพ  

- นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปบริการ
สังคม 

รอ้ยละ 90 

 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 ครั้ง/ปี 

 

 

 



6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 จัดกิจกรรมบริการสังคม - (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 

(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการบริการวิชาชีพแก่สังคม   

ประเภทงบประมาณ    (      )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   (   )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
   

รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1. ค่าอาหารว่าง  (25 บาท × 100 คน× 2 มื้อ) 5,000 บาท  
2. ค่าอาหารกลางวัน (60 บาท × 100 คน× 1 มื้อ) 6,000 บาท  
3. วัสดุ อุปกรณ์ - 39,000 บาท  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    50,000 บาท  
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

 ชื่อ - นามสกุล  นายสุร าภะ  สุร าไพ 

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา                                             

                       ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์ 

 ต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)   

ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน   นางสาวนันทนา   ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาบัณฑิต 
 

 

 



9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน มกราคม - เมษายน 2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  : ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สามารถน าความรู้ที่เรียนไปบริการแก่สังคมได้  
 10.2 ความพึงพอใจ ในการบริการสังคม ระดับ ดี 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 

  

 

 

 

 

 



โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

 

ลักษณะโครงการ :    ()  โครงการต่อเนื่อง           (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต (  ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนแม่บทที่ 12              
การพัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 
 
 
- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศใน
การจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 

 

 

 



 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปีการศึกษา 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ด าเนินการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเป็นเวลาต่อเนื่องจ านวน 6 รุ่น และ มีบัณฑิต

ออกไปรับใช้ชาติและสังคมมากกว่า 1,100 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ จะท าการเปิดรับ

สมัครนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) รุ่นที่ 8 จ านวน 9 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการตลาด              

คาดว่าจะมีนักศึกษา ทั้งสิ้น 490 คน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

จึงขอเสนอ “โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต”  
 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้ที่ต้องการศึกษา 
ต่อ                     

2.2 เพ่ือให้ผู้ที่สนใจมีโอกาสได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆตลอดจนสามารถเลือกแนวทางในการศึกษา 
และเลือกประกอบอาชีพตามศักยภาพ 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
นักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 2 ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันฯ และจังหวัดอุบลฯ 
ยโสธร อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ  

400  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

      มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ  400 คน 
เชิงคุณภาพ  
          จ านวนผูส้นใจเข้าศึกษาต่อ  ร้อยละ 70 

 

 

 

 



5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ าผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ 1 ครั้ง/ปี 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 แนะแนวนักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 2 ใน

วิทยาลัยสังกัดสถาบันฯ และจังหวัดอุบลฯ 
ยโสธร อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ 

- (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต 

  ประเภทงบประมาณ    (      )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   (   )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 

รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1. ป้าวไวนิล  - 10,000 บาท  
2. โปสเตอร์ - 10,000 บาท  
3. แผ่นพับ - 10,000 บาท  
4. วัสดุ อุปกรณ์ - 5,000 บาท  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    35,000 บาท  
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

 ชื่อ - นามสกุล  นายชุมสันติ  แสนทวีสุข 

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน   นางสาวนันทนา   ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีอ่าชีวศึกษาบัณฑิต 



 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน มกราคม - เมษายน 2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  :   ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้ที่ต้อง                  
การศึกษาต่อ                     
 10.2 ผู้ที่สนใจมีโอกาสได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆตลอดจนสามารถเลือกแนวทางในการศึกษา 
และเลือกประกอบอาชีพตามศักยภาพ 
 10.3 มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 

  

 

 

 

 

 



โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

ลักษณะโครงการ :    ()  โครงการต่อเนื่อง           (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต ( ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนแม่บทที่ 12              
การพัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 
 
 
- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศใน
การจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 



 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปีการศึกษา 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ด าเนินการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเป็นเวลาต่อเนื่องจ านวน 6 รุ่น และ มีบัณฑิต

ออกไปรับใช้ชาติและสังคมมากกว่า 1,100 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ จะท าการเปิดรับ

สมัครนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) รุ่นที่ 8 จ านวน 9 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการตลาด              

คาดว่าจะมีนักศึกษา ทั้งสิ้น 490 คน สิ่งที่สถาบันฯ ประสงค์คือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานเป็นผู้ที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา สามารถศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาได้อย่างปกติสุข 

และส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงเห็นว่าการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ซึ่งในปีการศึกษา 2564 จะมีส่วนช่วย

ให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการศึกษา อาทิ กฎระเบียบด้านการศึกษา การลงทะเบียน 

กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา และสวัสดิการนักศึกษาด้านต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในขณะที่เป็น

นักศึกษานั้น และจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษา ประสบผลส าเร็จในการใช้ชีวิตการศึกษาได้เป็นอย่างดี   สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงจัดท า “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564” 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือนักศึกษาใหม่ได้ทราบแนวทางการเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
2.2 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทราบแนวปฏิบัติด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษาสวัสดิการนักศึกษาต่าง ๆ 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่กับอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร 

 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 527 คน  
  -  นักศึกษา 490 คน 
  -  ผู้บริหาร 7 คน 
  -  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 30 คน 

ประมาณ  527  คน 

 

 

 

 

 

 



4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

      ผู้เข้าร่วมโครงการ 527 คน 
เชิงคุณภาพ  
          ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศมีความพึงพอใจต่อการจัดงาน  ร้อยละ 90 

 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม   1 ครั้ง/ปี 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 กิจกรรมที่ 1 

- บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

- บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ตามหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต  การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการด าเนินการองค์การ
นักศึกษา องค์การวิชาชีพ 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา              
(กยศ.) 
- จัดกิจกรรมพบครู อาจารย์ ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ แต่ละสาขาวิชา 
กิจกรรมที่ 2 

- บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประเพณีการไหว้ครู การส านักนึกในผู้ให้
ความรู้ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
- การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและ
กิจกรรมพบกลุ่ม 

เตรียมความพร้อมจัด
ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
ผู้รับผิดชอบ 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 



 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา 2564 
  ประเภทงบประมาณ    (      )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
   

รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1. ค่าอาหารว่าง ผู้เข้าร่วม 35 บาท × 2 ครั้ง × 30 คน 2,100 บาท  
2. ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม 120 บาท × 1 ครั้ง × 30 คน 3,600 บาท  
3. ค่าอาหารว่าง นักศึกษา 25 บาท × 2 ครั้ง × 400 คน 20,000 บาท  
4. ค่าอาหารกลางวัน นักศึกษา 60 บาท × 1 ครั้ง × 400 คน 24,000 บาท  
5. ค่าพาหนะ นักศึกษา - -  
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ  
420 บาท x 25 คน 10,500  บาท  

7. ค่าวัสดุ 9,800 บาท *จ านวนเงินจาก วผ.5 *(พัสดุกลางจัดซื้อ)  
                                             รวมทั้งสิ้น                                    70,000 บาท  
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

 ชื่อ - นามสกุล  นายสุร าภะ  สุร าไพ 

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา                                             

                       ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์ 

 ต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)   

ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน   นางสาวนันทนา   ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีอ่าชีวศึกษาบัณฑิต 
 

 

 

 



9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  : ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักศึกษาได้ทราบแนวทางการเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 10.2 นักศึกษาทราบแนวปฏิบัติด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา สวัสดิการนักศึกษาต่าง ๆ 

 10.3 ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร 

 10.4 นักศึกษาใหม่ ได้ทราบแนวทางการเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และแนว
ปฏิบัติด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษาสวัสดิการนักศึกษาต่าง ๆ 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 

  

 

 

 

 

 



 

โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2563 

 

ลักษณะโครงการ : ( ) โครงการต่อเนื่อง            (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : ( ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (   ) โครงการภายใต้ผลผลิต 
 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนที่ 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที ่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7 เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งทั่ว
ประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา  ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายก
ก าลังสองและการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 

 

 
 



 
1. หลักการและเหตุผล  

ตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 ข้อ 2 ได้ก าหนดนิยาม “การประกันคุณภาพการศึกษา” 
หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา โดยมีกลไกลการควบคุมตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ที่สถานศึกษาจัดขึ้น 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแล ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะท าหน้าที่ด าเนินการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินและการติดตามตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไป 
 เนื่องด้วย องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีของสถาบันการ
อาชีวศึกษาที่จัดท าขึ้นใหม่ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี เป็นการพัฒนาและปรับปรุงจากองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2558 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน โดยแบ่งองค์ประกอบ/มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1.) ระดับสถาบัน จ านวน 5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี้ 2.) 
ระดับหลักสูตร จ านวน 6 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงได้จัดท า
โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรูปแบบใหม่ (IVEQA) ประจ าปีการศึกษา 
2563 หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมี

แผนปฏิบัติการ เพ่ือรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน รูปแบบ
ใหม ่

2.2 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมิน หรือ
ร่องรอย หลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินรายด้าน ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และ
ระดับสถาบัน วางแผนงาน โครงการ หรือจัดท าข้อมูล ให้ได้มาซึ่งร่องรอย/หลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินซึ่ง
ตนรับผิดชอบ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความ
พร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

- ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหาร วิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่ อาชีวศึกษาบัณฑิต                     
และเจ้าหน้าทีบุ่คลากรในสถาบัน 

ประมาณ 75 คน 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  

- ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหาร วิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หัวหน้างานประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่ อาชีวศึกษา
บัณฑิต และเจ้าหน้าที่บุคลากรในสถาบัน 

ประมาณ 75 คน 

เชิงคุณภาพ  

- ผู้เข้าร่วมประชุมมีแผนปฏิบัติการ เพื่อรับการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน รูปแบบใหม่ 

- ผู้เข้าร่วมประชุม มีการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการ
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 

ร้อยละ 90 

 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

- จ านวนครั้งของการจัดประชุม 1 ครั้ง 
 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. โครงการประชุมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ พุทธศักราช 2563 

กิจกรรมที่ 1ประชุมอบรม
เชิงปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ  
พุทธศักราช 2563 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมอบรม
เชิงปฏิบัติการการประกัน

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
()  งบสถาบัน 



ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
คุณภาพการศึกษาภายใน
รูปแบบใหม่ (IVEQA) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ (ระดับสถาบัน) 
 

2. ประเมินผลการอบรม -  
 
 

7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ประเภทงบประมาณ    (  )  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน    ( )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ  29,260 บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  35 บาท x 2 มื้อ x 75 คน   = 5,250 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน    120 บาท x 1 มื้อ x 75 คน  = 9,000 บาท 
ค่าป้ายไวนิล           = 1,000 บาท 
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา      = 5,460 บาท 
ค่าเข้าเล่มคู่มือประกัน      = 3,750 บาท 
             รวมทั้งสิ้น = 29,260 บาท 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย อาชีวศึกษาบัณฑิต งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นายวินัย  จันทรเกษม 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 ท าหน้าที่ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 081 876 1213 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นางสาวสุภัสสร  มนตรีโพธิ์ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 093 427 7086 
 
 



 
 

9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าผลจาการตรวจประเมิน ไปวางแผนพัฒนาระบบการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่

ตนเองรับผิดชอบ อันจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประสบผลส าเร็จตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก (สมศ.)และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 11.2  รายงานผล  ให้ส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา   
 
12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 
 



 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) 

ระดับปริญญาตรี 
 

ลักษณะโครงการ : ( ) โครงการต่อเนื่อง            (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : ( ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (   ) โครงการภายใต้ผลผลิต 
 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนที่ 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที ่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7 เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งทั่ว
ประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา  ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายก
ก าลังสองและการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 

 

 
 



1. หลักการและเหตุผล  
ตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 ข้อ 2 ได้ก าหนดนิยาม “การประกันคุณภาพการศึกษา” 

หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา โดยมีกลไกลการควบคุมตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ที่สถานศึกษาจัดขึ้น 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแล ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะท าหน้าที่ด าเนินการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
และการติดตามตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษานั้น ๆ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไป 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้ตระหนักถึงความส าคัญ จึงได้จัด โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR )  ระดับปริญญาตรี 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self-Assessment Report : SAR )   
2.2 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บุคลากรในสถาบัน ประมาณ 60 คน 
 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บุคลากรในสถาบัน ประมาณ 60 คน 

เชิงคุณภาพ  

- ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR )    

- ผู้เข้าร่วมประชุม มีการเตรียมพร้อมรับการประเมิน การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ร้อยละ 90 

 



 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

- จ านวนครั้งของการจัดประชุม 2 ครั้ง 
 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
(ถ้ามี) 

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-

Assessment Report : SAR )  ระดับ
ปริญญาตรี 

 (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
()  งบสถาบัน 

 
 

7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ประเภทงบประมาณ    (  )  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน    ( )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

ค่าวิทยากร     600 บาท x 3 ชั่วโมง x 1 คน  x 2 ครั้ง = 3,600 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  35 บาท x 2 มื้อ x 60 คน x 2 ครั้ง = 8,400 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน    120 บาท x 2 มื้อ x 60 คน x 2 ครั้ง = 14,400 บาท 
ค่าป้ายไวนิล           = 1,000 บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม      = 15,560 บาท 
             รวมทั้งสิ้น = 30,000 บาท 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 

ส านัก/ศูนย์/หน่วย อาชีวศึกษาบัณฑิต งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นายวินัย  จันทรเกษม 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 ท าหน้าที่ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 081 876 1213 
 



ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นางสาวสุภัสสร  มนตรีโพธิ์ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 093 427 7086 
 

9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถาบันฯ มีระบบการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา และการพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. สถาบันฯและสถานศึกษาในสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ 
 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 11.2  รายงานผล  ให้ส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา   
 
12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 
 



 
โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

 

ลักษณะโครงการ : ( ) โครงการต่อเนื่อง            (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : ( ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (   ) โครงการภายใต้ผลผลิต 
 
 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนที่ 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 
 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที ่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7 เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

 
 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งทั่ว
ประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา  ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายก
ก าลังสองและการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 

 

 
 
 
 



 
1. หลักการและเหตุผล  

ตามที่ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ก าหนดให้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
ให้สถาบัน จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามแบบท่ีก าหนด 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 โดยอาชีวศึกษาบัณฑิต จึงได้จัด “โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยหน่วยงานต้นสังกัด” เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการดังกล่าว 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี  
2.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกท่าน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและรับรู้ความส าเร็จและความภาคภูมิใจ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

- ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหาร วิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่ อาชีวศึกษาบัณฑิต และ
เจ้าหน้าทีบุ่คลากรในสถาบัน 

ประมาณ 160 คน 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  

- ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหาร วิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หัวหน้างานประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่ อาชีวศึกษา
บัณฑิต และเจ้าหน้าที่บุคลากรในสถาบัน 

ประมาณ 160 คน 

เชิงคุณภาพ  

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทุกสาขาวิชามีข้อมูลเอกสารหลักฐาน
ประกอบการตรวจประเมินทุกตัวบ่งชี้ความส าเร็จ จ านวน 30 ตัว
บ่งชี้ความส าเร็จอย่างมั่นใจ)    

- บุคลากรของสถาบันและสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 160 คน     
มีความตระหนักความพยายามและให้ความส าคัญในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- สถาบันฯ สถานศึกษาและสาขาวิชาต่างๆ ของหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  มีความพร้อมรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

ร้อยละ 90 



 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

- จ านวนครั้งของการจัดประชุม 1 ครั้ง 
 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
(ถ้ามี) 

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

1. โครงการรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับปริญญาตรี                   
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
 

- (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
()  งบสถาบัน 

2. สรุปผลรับการประเมิน -  
 

 

7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ประเภทงบประมาณ    (  )  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน    ( )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ  90,740 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  35 บาท x 2 มื้อ x 160 คน   = 11,200 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน    120 บาท x 1 มื้อ x 160 คน  = 19,200 บาท 
ค่าป้ายไวนิล           = 10,000 บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม      = 19,100 บาท 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์       = 31,240 บาท 
             รวมทั้งสิ้น = 90,740 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย อาชีวศึกษาบัณฑิต งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นายวินัย  จันทรเกษม 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 ท าหน้าที่ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 081 876 1213 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นางสาวสุภัสสร  มนตรีโพธิ์ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 093 427 7086 



9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าผลจาการตรวจประเมิน ไปวางแผนพัฒนาระบบการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่

ตนเองรับผิดชอบ อันจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประสบผลส าเร็จตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก (สมศ.)และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 11.2  รายงานผล  ให้ส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา   
 
12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 
 



 
 

 
 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการเผยแพร่ 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ผ่านสื่อ Online 

 

ลักษณะโครงการ : (   ) โครงการต่อเนื่อง   (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : () โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (    ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนที่ 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฏิรูป
การจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และน าระบบ
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 



 
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล  
สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นสถาบันที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

ที่ช านาญการปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม โดยมีนโยบายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนครูและบุคลากร ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการ
แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยอันมีคุณค่า น าไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่ ผ่านสื่อ Online ในการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษา  จึงจัดท า 
“โครงการอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงาน
สร้างสรรค์ผ่านสื่อ Online”  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่เชิงพาณิชย์ผ่านสื่อ Online 

2.1 เพ่ือให้การเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์เป็นที่รับรู้ได้อย่างรวดเร็ว แผ่หลาย ใน
รูปแบบระบบสื่อ Online  

3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ครูและบุคลากร ในสังกัดสถาบัน 100  คน 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
ครูและบุคลากร 100 คน 
เชิงคุณภาพ  
1.ครูและบุคลากรสถาบันสามารถเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานสร้าง
ผ่านสื่อ Online ได้ 
2. ครูและบุคลากรสถาบันมีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
งานสร้างสรรค์ ได้หลากหลาย 

ร้อยละ 100 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนครั้งของการจัดประชุม  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง/ปี 

 



 
 

 
 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. - เสนอขออนุมัติโครงการ 

- ขออนุมัติด าเนินการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- ขั้นเตรียมการ 
- จัดประชุม พิจารณาโครงการ 
- สรุป / ประเมินสรุปผลโครงการ 
- จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

 (   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
() โอนจัดสรรให้สถาบัน 

2. รายงานผล   
 
7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้ แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 4 ของสถาบั นการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี. 
รายการค่าใช้จ่าย/โครงการอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการเผยแพร่ 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ผ่านสื่อ Online 
 ประเภท (   ) งบด าเนินงาน (   ) งบเงินอุดหนุน () งบรายจ่ายอื่น  
จ านวนเงินงบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 7 ซม. x1 คน 4,200 บาท  
2. ค่าพาหนะวิทยากร 2 เที่ยว x 3,000 บาท x1 คน 6,000 บาท  
3. ค่าท่ีพักวิทยากร 1,200 บาท x 1 คืน x 1 คน 1,200 บาท  
4. ค่าอาหารว่าง ผู้เข้าร่วม 35 บาท × 2 ครั้ง × 100 คน 7,000 บาท  
5. ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม 120 บาท × 1 ครั้ง × 100คน 12,000 บาท  
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ  
420 บาท x 25 คน 10,500  บาท  

7. ค่าวัสดุ (ป้ายไวนิล , 
เอกสารประกอบการอบรม) 

9,000 บาท 9,000 บาท  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    50,000 บาท  
 



 
 

 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย อาชีวศึกษาบัณฑิต 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นายชุมสันติ  แสนทวีสุข 
ต าแหน่งผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 089 717 8933 
 

9. ระยะเวลาและพื้นทีด่ าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  เมษายน 2564 – มิถุนายน  2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ครูและบุคลากรเข้าใจวิธีการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างผ่านสื่อ Online  
10.2 ครูและบุคลากรสถาบันมีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ได้

หลากหลายมากขึ้น 
10.3 สถาบันการอาชีวศึกษาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานความคิด

สร้างสรรค์ ของครูและบุคลากรได้โดยผ่านสื่อ Online 

11. รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ 
 

12. การรายงานผลการด าเนนิงาน 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 

 
 
 



 
 

 
 

โครงการพัฒนารายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ 
 

ลักษณะโครงการ : (   ) โครงการต่อเนื่อง   (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : (  ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต   (    ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนที่ 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฏิรูป
การจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และน าระบบ
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 

 



 
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล  
โครงการพัฒนารายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและในสถานประกอบการเป็นกระบวนการที่มุ่งให้ 

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ใช้ความรู้และทักษะ  
ที่ได้รับการเรียนในสาขาวิชาต่างๆ มาประยุกต์ สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานหรือนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์วิจัยในระดับพ้ืนฐานที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน  และเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านักพลเมือง มีความ  
กล้าหาญมีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดี
ขึ้น จึงขอเสนอ “โครงการพัฒนารายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ”  

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านสาชาวิชาชีพที่เรียน สามารถน าความรู้ไปบูรณา
การและประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพในอนาคตได้ 

 2.เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมน าวิชาการ มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่เรียน ตระหนัก
ถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนในด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  23 คน 
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชา  19  คน 
-  ผู้บริหาร 7 คน 
-  วิทยากร  1 คน 

50  คน 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน 
เชิงคุณภาพ  
1.ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจรายวิชาของหลักสูตรระดับปริญาตรี สาย
เทคโนโลยีและสายปฏิบัติการมากขึ้น 
2. มีความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาตรีกับสถาน
ประกอบการ 

ร้อยละ 90 

 



 
 

 
 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนครั้งของการจัดประชุม  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง/ปี 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. - เสนอขออนุมัติโครงการ 

- ขออนุมัติด าเนินการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- ขั้นเตรียมการ 
- จัดประชุม พิจารณาโครงการ 
- สรุป / ประเมินสรุปผลโครงการ 
- จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

 (   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
() โอนจัดสรรให้สถาบัน 

2. รายงานผล   
 

7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้ แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 4 ของสถาบั นการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี. 
รายการค่าใช้จ่าย/โครงการพัฒนารายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ 

 ประเภท (   ) งบด าเนินงาน (   ) งบเงินอุดหนุน () งบรายจ่ายอื่น  
จ านวนเงินงบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

ชี้แจง 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 7 ซม. X 1 คน 4,200 บาท  
2. ค่าพาหนะวิทยากร 2 เที่ยว x 1,500บาท x 1 คน 3,000 บาท  
3. ค่าท่ีพักวิทยากร 1,200 x 1 คืน x 1 คน 1,200 บาท  
4. ค่าอาหารว่าง ผู้เข้าร่วม 35 บาท × 2 ครั้ง × 50 คน 3,500 บาท  
5. ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม 120 บาท × 1 ครั้ง × 50 คน 6,000 บาท  
6. ค่าวัสดุ (ป้ายไวนิล, เอกสาร

ประกอบการอบรม) 
2,100 บาท 2,100 บาท  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    20,000 บาท  
 



 
 

 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย อาชีวศึกษาบัณฑิต 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นายชุมสันติ  แสนทวีสุข 
ต าแหน่งผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 089 717 8933 

 
9. ระยะเวลาและพื้นทีด่ าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน :  มีนาคม 2564 – กันยายน  2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ครูและบุคลากรในสังกัดสถาบันเข้าใจรายละเอียดในรายวิชามากขึ้น และน าไปปรับปรุงพัฒนา 
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

10.2 มีการร่วมมือกันระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

11. รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ 

12. การรายงานผลการด าเนนิงาน 
          รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบและวิธีวิจัย 
 

ลักษณะโครงการ : (   ) โครงการต่อเนื่อง   (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : () โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (    ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนที่ 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฏิรูป
การจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และน าระบบ
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 

 



 
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล  
สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นสถาบันที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

ที่ช านาญการปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม โดยมีนโยบายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนครูและบุคลากร ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูและบุคลากร
เข้าใจระเบียบและวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง มีมาตรฐานที่ยอมรับในการท าวิจัยทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 จึงขอเสนอ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบและวิธี
วิจัย”  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ: ปรัชญา วิธีวิทยา และน าไปใช้ระโยชน์ได้ 
2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดระหว่างบุคลากรในสังกัดสถาบัน  
2.3 เพ่ือสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งด้านงานวิจัยให้กับบุคลากรในสังกัดสถาบัน 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ครูและบุคลากร ในสังกัดสถาบัน 50  คน 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
ครูและบุคลากร 50 คน 
เชิงคุณภาพ  
1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลการวิจัย  
2.เกิดความร่วมมือในการท าวิจัยร่วมกันของนักวิจัยรุ่นใหม่ในเครือข่ายวิจัย
สถาบัน 

ร้อยละ 90 

 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้เข้าอบรมเข้าใจระเบียบและวิธีวิจัยสามารถน าความรู้ไปใช้ในงานวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 

 



 
 

 
 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- ขออนุมัติด าเนินการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- ขั้นเตรียมการ 
- จัดประชุม พิจารณาโครงการ 
- สรุป / ประเมินสรุปผลโครงการ 
- จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

 (   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
() โอนจัดสรรให้สถาบัน 

 
7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 4 ของสถาบั นการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี. 
รายการค่าใช้จ่าย/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบและวิธีวิจัย 
 ประเภท (   ) งบด าเนินงาน (   ) งบเงินอุดหนุน () งบรายจ่ายอื่น  
จ านวนเงินงบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 7 ซม. x 1 คน 4,200 บาท  
2. ค่าพาหนะวิทยากร 2 เที่ยว x 1,500บาท x 1 คน 3,000 บาท  
3. ค่าท่ีพักวิทยากร 1,200 บาท x 1 คืน x 1 คน 1,200 บาท  
4. ค่าอาหารว่าง ผู้เข้าร่วม 35 บาท × 2 ครั้ง × 50 คน 3,500 บาท  
5. ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม 120 บาท × 1 ครั้ง × 50 คน 6,000 บาท  
6. ค่าวัสดุ (ป้าย,เอกสาร

ประกอบการอบรม) 
2,100 บาท 2,100 บาท  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    20,000 บาท  

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย อาชีวศึกษาบัณฑิต 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นายชุมสันติ  แสนทวีสุข 
ต าแหน่งผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 089 717 8933 



 
 

 
 

 
9. ระยะเวลาและพื้นทีด่ าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน :  มีนาคม 2564 – พฤษภาคม  2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ครูและบุคลากรในสังกัดเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพปรัชญาวิธีวิทยาและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
10.2 มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดระหว่างบุคลากรในสังกัดสถาบัน  
10.3 บุคลากรในสังกัดสถาบันเกิดความร่วมมือและความเข้มแข็งด้านงานวิจัย 

11. รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ 

12. การรายงานผลการด าเนนิงาน 
       รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 



 

 

 
 

โครงการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเผยแพร่การประชุมวิชาการสู่ระดับสากล 

 

ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการต่อเนื่อง   (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : (   ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ( ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนที่ 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฏิรูป
การจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และน าระบบ
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 



 

 

 
 

1. หลักการและเหตุผล  
สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นสถาบันที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

ที่ช านาญการปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม โดยมีนโยบายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยอันมีคุณค่า น าไปสู่การใช้ประโยชน์และการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางระหว่างนักศึกษา หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 และ
นักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษา รวมทั้งเพ่ือให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการในด้านอ่ืน ๆ จึงได้โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรม  และเทคโนโลยี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขึ้นเพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ
และสาธารณชนต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของ นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 และผู้เข้าร่วมโครงการอ่ืน ๆ (Conference Proceeding) 
 2.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษา ด้านศักยภาพทางด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม 
 2.3 เพ่ือประกวดคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  คน  

-  นักศึกษา 150 คน 
-  ผู้บริหาร 7 คน 
-  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 41  คน 

                     -  วิทยากร  2  คน 

200  คน 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2563 

ไม่น้อยกว่า 30  ผลงาน 
 
 



 

 

 
 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการสร้างผลงาน 
ทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเผยแพร่การประชุม 
วิชาการสู่ระดับสากล มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 75 

 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.จ านวนครั้งของการจัดงาน นิทรรศการ จ านวนผลงาน ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1 ครั้ง 

2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ ที่จัดแสดงและเผยแพร่ 30  ผลงาน 
 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. - เสนอขออนุมัติโครงการ 

- ขออนุมัติด าเนินการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- ขั้นเตรียมการ 
- จัดประชุม พิจารณาโครงการ 
- สรุป / ประเมินสรุปผลโครงการ 
- จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

กิจกรรมที่1 : อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
กิจกรรมที่ 2 : การน าเสนอ
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 
 

(   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
() โอนจัดสรรให้สถาบัน 

2. รายงานผล   
 

7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 4 ของสถาบั นการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี. 
รายการค่าใช้จ่าย/โครงการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ  

งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเผยแพร่การประชุมวิชาการสู่ระดับสากล 
 ประเภท (   ) งบด าเนินงาน (   ) งบเงินอุดหนุน () งบรายจ่ายอื่น  
จ านวนเงินงบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วนถ้วน) 
 



 

 

 
 

รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
เหตุผลค า

ชี้แจง 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 7 ซม. X 2 คน 4,800  บาท  
2. ค่าพาหนะวิทยากร 2 เที่ยว x 1,500บาท x 2 คน 6,000 บาท  
3. ค่าท่ีพักวิทยากร 1,200 บาท x 2 คืน x 2 คน 4,800  บาท  
4. ค่าอาหารว่าง ผู้เข้าร่วม 35 บาท × 4 ครั้ง × 50 คน 7,000 บาท  
5. ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม 120 บาท × 2 ครั้ง × 50 คน 12,000 บาท  
6. ค่าอาหารว่าง นักศึกษา 25 บาท × 4 ครั้ง × 150 คน 15,000 บาท  
7. ค่าอาหารกลางวัน นักศึกษา 60 บาท × 2 ครั้ง × 150 คน 18,000 บาท  
8. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ  
420 บาท x 25 คนx1วัน        10,500  บาท  

9. ค่าโปสเตอร์นักศึกษา 30 ผลงาน x 500 บาท 15,000 บาท  
10. ค่าวัสดุ (ป้ายไวนิล, เข้าเล่ม

โครงการ) 
26,900 บาท 26,900 บาท  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    120,000 บาท  

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย อาชีวศึกษาบัณฑิต 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นายชุมสันติ  แสนทวีสุข 
ต าแหน่งผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 089 717 8933 
 

9. ระยะเวลาและพื้นทีด่ าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  มกราคม  2563 –  กันยายน  2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน

ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเอกสารเพ่ือการน าเสนอผลงานที่เป็นสากล 
10.2 สถาบันการอาชีวศึกษามีจ านวน ผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานความคิดสร้างสรรค์ 

ไม่น้อยกว่า  30  ผลงาน 



 

 

 
 

11. รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ 
 

12. การรายงานผลการด าเนนิงาน 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 

 
  



 
 

 
 

โครงการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 

 

ลักษณะโครงการ : (  ) โครงการต่อเนื่อง   (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : (   ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  () โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนที่ 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และน าระบบ
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 

 



 
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล  
สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นสถาบันที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

ที่ช านาญการปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม โดยมีนโยบายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยอันมีคุณค่า น าไปสู่การใช้ประโยชน์และการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางระหว่างนักศึกษา หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 และ
นักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษา รวมทั้งเพ่ือให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการในด้านอ่ืน ๆ จึงได้โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรม  และเทคโนโลยี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขึ้นเพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ
และสาธารณชนต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของคณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 และผู้เข้าร่วมโครงการอ่ืน ๆ (Conference Proceeding) 
 2.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษา ด้านศักยภาพทางด้านวิชาการ งานวิจัย 
และนวัตกรรม 
 2.3 เพ่ือประกวดคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับคณาจารย์ นักศึกษา 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
คณาครู-อาจารย์  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ในสังกัดสถาบันและบุคคลทั่วไป
ผู้เข้าร่วมโครงการจากสถาบันอุดมศึกษาภายนอกสถาบัน 

300 คน 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ ที่จัด
แสดงและเผยแพร่ 

100  ผลงาน 
 
 
 
 



 
 

 
 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม คณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2563 และนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการอ่ืนๆ ได้รับ
การเผยแพร่สู่สาธารชน (Conference Proceeding) เพ่ือประชาสัมพันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษา ด้านศักยภาพทางด้าน วิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

ร้อยละ 100 

 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนครั้งของการจัดงาน นิทรรศการ จ านวนผลงาน ความพึงพอใจ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1 ครั้ง 

ผลงานวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ ที่จัดแสดงและ
เผยแพร่ 

  100 ผลงาน 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. - เสนอขออนุมัติโครงการ 

- ขออนุมัติด าเนินการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- ขั้นเตรียมการ 
- จัดประชุม พิจารณาโครงการ 
- สรุป / ประเมินสรุปผลโครงการ 
- จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

 (   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
() โอนจัดสรรให้สถาบัน 

2. รายงานผล   
 

7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 4 ของสถาบั นการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี. 
รายการค่าใช้จ่าย/โครงการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม อาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 



 
 

 
 

 ประเภท (   ) งบด าเนินงาน (   ) งบเงินอุดหนุน () งบรายจ่ายอื่น และค่าลงทะเบียน 
จ านวนเงินงบประมาณ 600,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
- ค่าตอบแทนวทิยากรและผูท้รงคุณวุฒ ิ (ชั่วโมงละ 800 บาท x3 ชั่วโมงx 19 คน)        = 45,600 บาท 
- ค่าพาหนะวิทยากร  (2 เที่ยว x 5,000 บาทx 1 คน)      = 10,000  บาท 
- ค่าท่ีพักวิทยากร  (1,400 บาท x 1 คืนx1 คน)  = 1,400    บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการของผู้ทรงคุณวุฒิ (18 คน x1,500บาท)  

(รายละเอียดตามที่จ่ายจริง)    = 27,000  บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ติดตาม (240 บาท x 1 คน x 2วัน)  =  480   บาท 
- ค่าพาหนะผู้ติดตาม (2 เที่ยว x 4,000 บาท)   = 8,000  บาท 
- ค่าท่ีพักผู้ติดตาม  (1,200 บาท x 1 คืน)   = 1,200  บาท 
- ค่าอ่านบทความ (100 บทความx 1,500 บาท)  = 150,000 บาท 
- ค่าโปสเตอร์งานวิจัยบุคลากรและนักศึกษาสงักัดสถาบนัฯ  (50 ผลงาน  x 500 บาท)      = 25,000  บาท 
- ค่าอาหารวา่งเชา้ – บ่าย วนัที่ 25 มกราคม  2564 (40 คนx35 บาท/มื้อ x2มื้อ)    = 3,130  บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  วันที่ 25  มกราคม  2564 (40 คนx 120 บาท) = 4,800  บาท 
- ค่าอาหารว่างเช้า – บ่ายวันที่ 26 มกราคม  2564 (300 คนx 35 บาท/มื้อx 2 มื้อ)  

       = 21,000 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 26 มกราคม  2564 (300 คนx 120 บาท)=36,000  บาท 
-  ค่าท างานธุรการนอกเวลาราชการ (40คนx60บาทx 7 ชั่วโมงx2วัน) = 33,600  บาท 
- ค่าวัสดุ              = 232,790  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าแสนบาทถ้วน) = 600,000  บาท 
หมายเหตุ : เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย อาชีวศึกษาบัณฑิต 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นายชุมสันติ  แสนทวีสุข 
ต าแหน่งผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 089 717 8933 

 
9. ระยะเวลาและพื้นทีด่ าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน :  ธันวาคม 2563 – มกราคม  2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
 



 
 

 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน
ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเอกสารเพ่ือการน าเสนอผลงานที่เป็นสากล 

10.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวด
ผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานความคิดสร้างสรรค์ 

10.3 สถาบันการอาชีวศึกษามีจ านวน ผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานความคิดสร้างสรรค์ 
100  ผลงาน 

 
11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 11.2  รายงานผล  ให้ส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา   
 
12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการนิเทศ ติดตาม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ลักษณะโครงการ :    ( )  โครงการต่อเนื่อง        (   )  โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต (  )  โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนแม่บทที่ 12  การ
พัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skill , 
Up-Skill , New-Skills) 
 
-  พัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา 
(Excellence Center)”  โดยความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถานประกอบการชั้นน า 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปีการศึกษา 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ด าเนินการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเป็นเวลาต่อเนื่องจ านวน 6 รุ่น และ มีบัณฑิต

ออกไปรับใช้ชาติและสังคมมากกว่า 1,100 คน และเพ่ือเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ   

ทันต่อเหตุการณ์ นโยบายการศึกษา หลักสูตรและองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งความส าคัญของการนิเทศ การสอน เพ่ือพัฒนา

ทางด้านวิชาการ ความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตร นโยบายการจัดการศึกษา มีการ ปรับเปลี่ยน อย่างรวดเร็ว

และต่อเนื่อง และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มี การปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 

แก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษา ป้องกันความผิดพลาดในการจัดการศึกษา ก่อให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ในการจัด

การศึกษา เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา ทางงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และเป็นการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างสถาบันกับวิทยาลัย จึงขอเสนอ “โครงการนิเทศ ติดตาม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2563”  
 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือติดตาม/ดูแลและให้ค าแนะน าแก่ครู/นักศึกษา ในระหว่างการเรียนการสอน 
 2.2 เพ่ือนิเทศติดตามการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 2.3 นิเทศติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 2.4 นิเทศติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต 
 2.5 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4กับวิทยาลัย 
 2.6 เพ่ือรับรู้ถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตต่อไป 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
- ผู้บริหารสถานศึกษา  28  คน 
- ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่สอนและรับผิดชอบเกี่ยวกับระดับปริญญาตรี 

จ านวน  85  คน 

ประมาณ 113  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

- เข้าเข้าร่วมโครงการ 113 คน 



กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงคุณภาพ  
     - ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจพึงพอใจ  ร้อยละ 90 

 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนครั้งของการจัดโครงการ  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 7  ครั้ง 

 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 - นิเทศวิทยาลัยในสังกัด ได้แก่ 

   1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
   2.วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี 
   3.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
   4.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
   5.วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 
   6.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
   7.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 

กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตามการ
บริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตาม 
ประเมินผล การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 

 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการนิเทศ ติดตาม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประจ าปีการศึกษา  

2563 

 ประเภทงบประมาณ    ( )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   (   )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง  10 คน X 240 บาท X 4 วัน 

1 คน X 210 บาท X 4 วัน 
9,600  บาท 

840  บาท 
 



กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
2.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  3,000  บาท   
3.วัสดุ เอกสาร  16,560  บาท  
                                             รวมทั้งสิ้น                                    30,000 บาท  

 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.ชุมสันติ  แสนทวีสุข  

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวนันทนา  ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาบัณฑิต 
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน  มกราคม  - เมษายน 2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  :  ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 เพ่ือติดตาม/ดูแลและให้ค าแนะน าแก่ครู/นักศึกษา ในระหว่างการเรียนการสอน 

 10.2 เพ่ือนิเทศติดตามการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

 10.3 นิเทศติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

 10.4 นิเทศติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต 

 10.5 เพ่ือรับรู้ถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิตต่อไป 

 10.6 ผู้เข้าร่วม พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน  คุณวุฒิวิชาชีพ และสอดคล้องกับหลักสูตรสมรรถนะ ซึ่งท าให้การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค

วิธีการต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในระดับดี 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 แบบสอบถาม 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 รายงานสรุปโครงการ PDCA 



โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 

ลักษณะโครงการ :    ( )  โครงการต่อเนื่อง        (   )  โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต ()  โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนแม่บทที่ 12  การ
พัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skill , 
Up-Skill , New-Skills) 
 
-  พัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา 
(Excellence Center)”  โดยความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถานประกอบการชั้นน า 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการด าเนินงานของ

ถาบันการอาชีวศึกษา  ได้มีการจัดท ามาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต  เช่น  กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2562 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

เพ่ือมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา  ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาว่ามี

คุณภาพ  มาตรฐานในแต่ละหลักสูตร  เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ                   

มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด  เป็นผู้มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเอง  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกาย  จิตใจ  มีความส านึกและ

ความรับผิดชอบ 

 สถาบันฯ จึงจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร  ของผู้เรียนในระดับปริญญาตรี 

2.2 เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาว่ามีคุณภาพ  มาตรฐานในแต่ละหลักสูตร  เป็นไป

ตามความต้องการของตลาดแรงงานมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ  มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2  ที่จะส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ในทุกหลักสูตร 

ประมาณ 200  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

- จ านวนผู้ผ่านการสอบมาตรฐานคิดเป็น 100 % ของผู้เข้าสอบ ประมาณ 200  คน 
เชิงคุณภาพ  
     - นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถเป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
     - นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบ 
 

ร้อยละ 90 



 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.อย่างน้อยจ านวน 1 ครั้ง  ก่อนสอบปลายภาคเรียน หรือส าเร็จการศึกษา 1 ครั้ง 
2.จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ  150  คน 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 จัดเตรียมข้อสอบมาตรฐานที่สามารถวัดแวว/

วัดความรู้ ของนักศึกษาในทุกหลักสูตรที่จะ
ส าเร็จการศึกษา  

เตรียมความพร้อมจัด
ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/

ผู้รับผิดชอบ 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 

 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

  ประเภทงบประมาณ    (      )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
- ค่าวัสดุ  5,000 บาท 

                                             รวมทั้งสิ้น                                    5,000 บาท 
 
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.ชุมสันติ  แสนทวีสุข  

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวนันทนา  ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาบัณฑิต 
 



9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน  กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  :   ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักศึกษาที่เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านการทดสอบคิดเป็น 100 % ของผู้เข้าสอบ 

 10.2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีจ านวน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในทุก ๆ 

หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 150 คนต่อปี 

 10.3 นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 10.4 นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทาง

ร่างกาย  จิตใจ  มีความส านึกและความรับผิดชอบ 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 11.1  จากแบบทดสอบทั้งภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

 11.2   รายงานผล  ให้ผู้อ านวยการสถาบันฯ  เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 12.1  รายงานผู้อ านวยการสถาบันฯ ทราบเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ 

 12.2  บันทึกลงในแบบ  ศธ.02 ระดับปริญญาตรี 

 12.3  รายงานตามแบบรายงานและวิธีการที่  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B2  

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 

ลักษณะโครงการ :    (   )  โครงการต่อเนื่อง         ()  โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต ()  โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนแม่บทที่ 12  การ
พัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skill , 
Up-Skill , New-Skills) 
 
-  พัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา 
(Excellence Center)”  โดยความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถานประกอบการชั้นน า 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 



 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการด าเนินงานของ

สถาบันการอาชีวศึกษา  ได้มีการจัดท ามาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต  เช่น  กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2562 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

เพ่ือมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา  ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาว่ามี

คุณภาพ  มาตรฐานในแต่ละหลักสูตร  เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ                    

มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด  เป็นผู้มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเอง  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกาย  จิตใจ  มีความส านึกและ

ความรับผิดชอบ 

 สถาบันฯ จึงจัดให้มีการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 ระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในแต่ละหลักสูตรสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  
 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร  ของผู้เรียนในระดับปริญญาตรี 

2.2 เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาว่ามีคุณภาพ  มาตรฐานในแต่ละหลักสูตร  เป็นไป

ตามความต้องการของตลาดแรงงานมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ  มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2  ที่จะส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ในทุกหลักสูตร 

ประมาณ 200  คน 

 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

- จ านวนผู้ผ่านการสอบมาตรฐานคิดเป็น 100 % ของผู้เข้าสอบ ประมาณ 200  คน 
 

 



กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงคุณภาพ  
     - นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถเป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
     - นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบ 

ร้อยละ 90 

 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.อย่างน้อยจ านวน 1 ครั้ง  ก่อนสอบปลายภาคเรียน หรือส าเร็จการศึกษา 1 ครั้ง 
2.จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ  150  คน 

 
 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 จัดเตรียมข้อสอบที่สามารถวัดแวว/วัดความรู้ 

ของนักศึกษาในทุกหลักสูตรที่จะส าเร็จ
การศึกษา  

เตรียมความพร้อมจัด
ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/

ผู้รับผิดชอบ 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 

 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

  ประเภทงบประมาณ    (      )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

- ค่าวัสดุ  5,000 บาท 

                                             รวมทั้งสิ้น                                    5,000 บาท 

 



 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.ชุมสันติ  แสนทวีสุข  

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวนันทนา  ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาบัณฑิต 
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน  กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  : ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักศึกษาที่เข้าสอบผ่านการทดสอบคิดเป็น 100 % ของผู้เข้าสอบ 

 10.2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีจ านวน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในทุก ๆ 

หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 150 คนต่อปี 

 10.3 นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 10.4 นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทาง

ร่างกาย  จิตใจ  มีความส านึกและความรับผิดชอบ 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 11.1  จากแบบทดสอบทั้งภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

 11.2   รายงานผล  ให้ผู้อ านวยการสถาบันฯ  เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 12.1  รายงานผู้อ านวยการสถาบันฯ ทราบเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ 

 12.2  จัดท ารายงานผลการสอบ 

 12.3  รายงานตามแบบรายงานและวิธีการที่  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

 

 

 



 

 

 

 



โครงการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 

ลักษณะโครงการ :    (   )  โครงการต่อเนื่อง         ()  โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต ()  โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนแม่บทที่ 12  การ
พัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skill , 
Up-Skill , New-Skills) 
 
-  พัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา 
(Excellence Center)”  โดยความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถานประกอบการชั้นน า 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการด าเนินงานของ

สถาบันการอาชีวศึกษา  ได้มีการจัดท ามาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต  เช่น  กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2562 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

เพ่ือมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา  ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาว่ามี

คุณภาพ  มาตรฐานในแต่ละหลักสูตร  เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ                     

มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด  เป็นผู้มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเอง  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกาย  จิตใจ  มีความส านึกและ

ความรับผิดชอบ 

 สถาบันฯ จึงจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ ในแต่ละหลักสูตรสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร  ของผู้เรียนในระดับปริญญาตรี 

2.2 เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาว่ามีคุณภาพ  มาตรฐานในแต่ละหลักสูตร  เป็นไป

ตามความต้องการของตลาดแรงงานมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ  มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2  ที่จะส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ในทุกหลักสูตร 

ประมาณ 200  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

- จ านวนผู้ผ่านการสอบมาตรฐานคิดเป็น 100 % ของผู้เข้าสอบ ประมาณ 200  คน 
เชิงคุณภาพ  
     - นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถเป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
     - นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบ 
 

ร้อยละ 90 



 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.อย่างน้อยจ านวน 1 ครั้ง  ก่อนสอบปลายภาคเรียน หรือส าเร็จการศึกษา 1 ครั้ง 
2.จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ  150  คน 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 จัดเตรียมข้อสอบที่สามารถวัดแวว/วัดความรู้ 

ของนักศึกษาในทุกหลักสูตรที่จะส าเร็จ
การศึกษา  

เตรียมความพร้อมจัด
ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/

ผู้รับผิดชอบ 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบนั 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 

 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

  ประเภทงบประมาณ    (      )  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน   ( )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

- ค่าวัสดุ  5,000 บาท 

                                             รวมทั้งสิ้น                                    5,000 บาท 

 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.ชุมสันติ  แสนทวีสุข  

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวนันทนา  ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาบัณฑิต 

 



9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน  กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  :   ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักศึกษาที่เข้าสอบผ่านการทดสอบคิดเป็น 100 % ของผู้เข้าสอบ 

 10.2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีจ านวน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในทุก ๆ 

หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 150 คนต่อปี 

 10.3 นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 10.4 นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทาง

ร่างกาย  จิตใจ  มีความส านึกและความรับผิดชอบ 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 11.1  จากแบบทดสอบทั้งภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

 11.2   รายงานผล  ให้ผู้อ านวยการสถาบันฯ  เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 12.1  รายงานผู้อ านวยการสถาบันฯ ทราบเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ 

 12.2  จัดท ารายงานผลการสอบ 

 12.3  รายงานตามแบบรายงานและวิธีการที่  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 

ลักษณะโครงการ :    ( )  โครงการต่อเนื่อง        (   )  โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    ()  โครงการเทียบเท่าผลผลิต (  )  โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนแม่บทที่ 12  การ
พัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skill , 
Up-Skill , New-Skills) 
 
-  พัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา 
(Excellence Center)”  โดยความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถานประกอบการชั้นน า 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 

 



 

 

1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้น าการผลิตและพัฒนาก าลังคน” 

โดยมีพันธกิจอันดับแรกคือ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันสถาบันฯ 

เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา จากความร่วมมือของ 7 วิทยาลัย

ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสถาบันฯ โดยใช้ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน และด าเนินการในรูปแบบทวิภาคี  และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว กระแสการเปลี่ยนแปลงที่  เกิดขึ้นในประเทศไทยมี

ผลกระทบต่อสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า

สู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ( Knowledge – Based Economy) รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีของ

ประเทศ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Result Based Management) ท าให้สถาบันการอาชีวศึกษา ต้อง

มีการพัฒนาเชิงบูรณา การยกคุณภาพและมาตรฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างรีบเร่ง เพ่ือการสร้าง 

ความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นทั้งการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือไปสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยเฉพาะด้าน การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต เป็นจุดเน้นที่สถาบันการศึกษาทุกระดับจะต้องตอบสนอง  ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทั้งทางด้านการปฏิรูป

การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 

การพัฒนาอาจารย์ให้มี ทักษะในด้านการวิจัยเนื่องจากการสอนในระดับอุดมศึกษานั้นนอกจากจะเป็นการน าเอาความรู้

เดิม มาบอกหรือถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาแล้ว อาจารย์จะต้องมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน ามา ถ่ายทอดแก่ผู้เรียน

ควบคู่กันไปด้วย จึงขอเสนอ “โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ” 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

       เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน ครู อาจารย์ ที่สอนระดับปริญญาตรี ในด้าน งานสอน งานวิชาการและ
งานวิจัย 

 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ครู อาจารย์ ที่สอนระดับปริญญาตรี  
 

100  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  100 คน 



กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงคุณภาพ  
     - ผู้เข้าร่วมมีความรู้ทางด้านวิชาการเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 70 

 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนครั้งของการจัดโครงการ  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม - (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 

(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 

รายการค่าใช้จ่าย  โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

  ประเภทงบประมาณ    ( )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   (   )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 

 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1. ค่าอาหารกลางวัน (100 คนๆละ x 120 บาท x 1 มื้อ) 12,000 บาท  
2. ค่าอาหารว่างเช้า – บ่าย (100 คนๆละ x 35 บาท x 2 มื้อ) 7,000 บาท 
3. ค่าวิทยากร 2 คน (ชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 4 คน) 14,400 บาท 
4. ค่าท่ีพักวิทยากร (คืนละ 800 บาท x 2 คืน x 2 คน ) 3,200 บาท 
5. ค่าพาหนะวิทยากร  10,000 บาท 
6. ค่าถ่ายเอกสาร  2,400 บาท 
7. ค่าพิมพ์ไวนิล  1000 บาท  



กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
                                             รวมทั้งสิ้น                                    50,000 บาท 

 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.ชุมสันติ  แสนทวีสุข  

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวนันทนา  ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาบัณฑิต 
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน  มีนาคม - พฤษภาคม  2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  : ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน ครู อาจารย์ ที่สอนระดับปริญญาตรี ในด้าน งานสอน งานวิชาการและ

งานวิจัย  

 10.2  ผู้เข้าร่วมมีความรู้ทางด้านวิชาการเพ่ิมมากขึ้น ระดับดี 

 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 แบบสอบถาม 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 รายงานสรุปโครงการ PDCA 

 

 

 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ลักษณะโครงการ :    ( )  โครงการต่อเนื่อง        (   )  โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    ()  โครงการเทียบเท่าผลผลิต (  )  โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนแม่บทที่ 12  การ
พัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skill , 
Up-Skill , New-Skills) 
 
-  พัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา 
(Excellence Center)”  โดยความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถานประกอบการชั้นน า 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 

 



 

1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้น าการผลิตและพัฒนาก าลังคน” 

โดยมีพันธกิจอันดับแรกคือ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันสถาบันฯ 

เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา จากความร่วมมือของ 7 วิทยาลัย

ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสถาบันฯ โดยใช้ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน และด าเนินการในรูปแบบทวิภาคีซึ่งเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8(3) ซึ่งระบุว่าการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพ

ที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 

ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อพิจารณา

ประกอบกับมาตรา 54 ซึ่งระบุว่า สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอ่ืนที่ให้ความร่วมมือในการจัดการ

อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอาจได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านการสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตาม

สมควรแก่กรณี หมายถึง ครูฝึก ซึ่งท าหน้าที่ สอน ฝึกอบรมผู้เรียนในสถานประกอบการ  จึงขอเสนอ “โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564” 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

      2.1 พัฒนาครูฝึก ในสถานประกอบการให้มีคุณสมบัติการ เป็นครูฝึกอบรมวิชาชีพระดับปริญญาตรี  
ตามกรอบมาตรฐานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      2.2 พัฒนาครู นิ เ ทศจ ากสถานศึ กษ า เ พ่ื อส ร้ า ง เ ส ริ ม สมร รถนะ ในกา ร เ ก็ บ ข้ อมู ล  ใ ห้ ค า ป รึ กษ า 
ในช่วงระยะเวลาที่มีการเรียนสอนในสถานประกอบการ 
      2.3 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา สถานประกอบ สถาบันการ
อาชีวศึกษาและเครือข่ายภาคีความร่วมมือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 

 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
1. ผู้บริหารสถาบัน และผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 30 คน 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน 
3. ครูฝึกในสถานประกอบการจ านวน  40 คน 
 

120  คน 

 

 



4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  120 คน 
เชิงคุณภาพ  
        - ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ร่วมจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยี-บัณฑิต ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

ร้อยละ 70 

 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนครั้งของการจัดโครงการ  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง 

 

 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาครูฝึก - (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 

(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 

 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  ประเภทงบประมาณ    (  )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1. ค่าอาหารกลางวัน (45 คนๆละ x 120 บาท x 2 มื้อ) 10,800 บาท  
2. ค่าอาหารว่างเช้า – บ่าย (45 คนๆละ x 35 บาท x 4 มื้อ) 6,300 บาท 



กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
3. ค่าวิทยากร 2 คน (ชั่วโมงละ 600 บาท x 10 ชั่วโมง x 2 

คน) 
12,000 บาท 

4. ค่าท่ีพักวิทยากร (คืนละ 800 บาท x 2 คืน x 2 คน ) 3,200 บาท 
5. ค่าพาหนะวิทยากร  10,000 บาท 
6. ค่าถ่ายเอกสาร  4,700 บาท 
7. ค่าพิมพ์ไวนิล  3,000 บาท  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    50,000 บาท 
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.ชุมสันติ  แสนทวีสุข  

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวนันทนา  ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาบัณฑิต 
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน  เมษายน -  กันยายน  2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  :       ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ผู้บริหารสถาบัน และผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง ครูฝึกในสถาน

ประกอบการ เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน  120 คน 

 10.2 ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยี-

บัณฑิต ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 แบบสอบถาม 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 รายงานสรุปโครงการ PDCA 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  

ปีการศึกษา 2564 - 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

ลักษณะโครงการ :    ( )  โครงการต่อเนื่อง        (   )  โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    ()  โครงการเทียบเท่าผลผลิต (  )  โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนแม่บทที่ 12  การ
พัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skill , 
Up-Skill , New-Skills) 
 
-  พัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา 
(Excellence Center)”  โดยความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถานประกอบการชั้นน า 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  

 



 

1. หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการน าพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ที่มุ่งให้เศรษฐกิจ

ของประเทศขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และมีความสามารถทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ  และเพ่ือเป็นหลักประกัน

ว่าทุกคนจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  และมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าถึงการศึกษา

ทุกระดับ ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต และสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ที่ยึดให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของชาติ เป็นผลให้การพัฒนาก าลังคนต้องปรับตัวเพ่ือให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 

21 ใน 4 มิติ คือ 1) เป็นคนไทยที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สอดรับกับ โลกในศตวรรษท่ี 21 2) เป็นคนไทยที่

มีความรับผิดชอบต่อสังคม 3) เป็นคนไทยที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล และ 4) เป็น

ดิจิทัลไทยเพ่ือสอดรับกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้น ประเทศไทยจ าจึงเป็นต้องพัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐานเที ยบเคียง

กับอาเซียนและนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในอาเซียนและสากลสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือให้มีสมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในรูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี  ดังนั้น 

หลักสูตรอาชีวศึกษา การจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาครูอาจารย์ การพัฒนา 

ครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งในการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ จึง

จ าเป็นอย่างต่อการพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศ ให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ แต่เนื่อง

ด้วยปัจจุบันหลักสูตรอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ได้เพียงพอทั้ง

ในด้านปริมาณและคุณภาพ ที่จะสะท้อนต่อการพัฒนาขีดความสามารถของการแข่งของประเทศได้  ความก้าวหน้า

วิทยาการเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ท าให้เราต้องพัฒนาประเทศ เป็นอุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) ดังนั้น เพ่ือเป็น

การยกระดับคุณค่าขอก าลังคนอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ จึงควรมีการพัฒนา

หลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัย สามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง ตามมาตรฐานอาชีพ จะต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ

ใหม่เพ่ือตอบสนองกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ดังนั้น สถาบันการ อาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญ

ดังกล่าว สถาบันการอาชีวศึกษาจึงเห็นควรให้มีการวิเคราะห์มาตรฐานอาชีพ  กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ โดย

ประสานความร่วมมือกับสถาบัน องค์กรวิชาชีพ สภาวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ ทั้งในประเทศ และสากล  เพ่ือยกระดับ

มาตรฐานอาชีพและพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาแนวใหม่  พัฒนาระบบการเรียนการสอน สนับสนุนการพัฒนาครู ครูฝึก

ในสถานประกอบการ พัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งสร้างกลไกการบริหารจัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น 



พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ให้เป็นมาตรฐานอาชีพเดียวกันทั้งประเทศ จะ

เป็นสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ภาคเอกชนและสถานประกอบการ ในน าพัฒนาทุนมนุษย์ ที่จะสามารถส่งผลต่อการ

เพ่ิมประสิทธิภาพของการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ และสะท้อนต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป จึงขอเสนอ 

“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 - 2565 หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560” 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

      2.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอน การฝึกอาชีพ การพัฒนาครู อาจารย์ 
การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ให้ได้มาตรฐานสากล 
      2.2 พัฒนาครู ให้มีสมรรถนะวิชาชีพ และเทคนิควิธีการสอนแนวใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ  
      2.3 พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การยกระดับมาตรฐาน สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนการ 
อาชีวศึกษา และความต้องการของสถานประกอบการ  
      2.4 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา สถานประกอบ สถาบันการ
อาชีวศึกษาและเครือข่ายภาคีความร่วมมือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
      2.5 เพ่ือพัฒนาของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  

 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
1. ผู้บริหารสถาบัน และผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 10 คน 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 40 คน 

50  คน 

 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

- จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ  50 คน 
เชิงคุณภาพ  
1. การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการ
สอน การฝึกอาชีพ การพัฒนาครู อาจารย์ การพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ให้ได้มาตรฐานสากล  

ร้อยละ 70 



กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
2. การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษา สถานประกอบ สถาบันการอาชีวศึกษาและเครือข่ายภาคีความ
ร่วมมือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 

 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนครั้งของการจัดโครงการ  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง 

 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ครั้ง กิจกรรมที่ 1 การประชุมปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2564 – 2565  หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขา
เทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
จ านวน 3 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 2  การส่งรายละเอียดของ
หลักสูตรเข้าระบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตร (CHECO) สกอ. 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 

 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  

ปีการศึกษา 2564 - 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

 
 



  ประเภทงบประมาณ    (  )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   ( )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 – 2565  หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560  

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1. ค่าอาหารกลางวัน (40 คนๆละ x 120 บาท x 3 มื้อ ) 14,400 บาท จัดประชุม 4 ครั้ง 
2. ค่าอาหารว่างเช้า – บ่าย (40 คนๆละ x 35 บาท x 6 มื้อ)   8,400 บาท 
3. ค่าวัสดุ  6,750 บาท 
                                             รวมทั้งสิ้น                                    29,550 บาท 

 

กิจกรรมที่ 2  การส่งรายละเอียดของหลักสูตรเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร (CHECO) สกอ. 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1.ค่าอาหารกลางวัน (50 คนๆละ x 120 บาท x 1 มื้อ ) 6,000 บาท โครงการนี้ก าหนด

จัดขึ้น จ านวน 1 
วัน 

2.ค่าอาหารว่างเช้า – บ่าย (50 คนๆละ x 35 บาท x 2มื้อ) 3,500 บาท 
3.ค่าวิทยากร 2 คน (7 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 2 คน x 1 วัน) 8,400 บาท 
4.ค่าวัสดุ  2,550 บาท  
                                             รวมทั้งสิ้น                                    20,450 

 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.ชุมสันติ  แสนทวีสุข  

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวนันทนา  ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาบัณฑิต 
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน  พฤศจิกายน 2563  -  มิถุนายน  2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  : ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

 

 



10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอน การฝึกอาชีพ การ

พัฒนาครู อาจารย์ การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา  

ให้ได้มาตรฐานสากล จ านวน 4 หลักสูตร 

 10.2 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา สถานประกอบ สถาบันการ

อาชีวศึกษาและเครือข่ายภาคีความร่วมมือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 

 10.3 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จ านวน 80 คน 

 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 แบบสอบถาม 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 รายงานสรุปโครงการ PDCA 

 

 

 

 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา คอศ. 2 - 6 ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ลักษณะโครงการ :    ( )  โครงการต่อเนื่อง        (   )  โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    ()  โครงการเทียบเท่าผลผลิต (  )  โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนแม่บทที่ 12  การ
พัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skill , 
Up-Skill , New-Skills) 
 
-  พัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา 
(Excellence Center)”  โดยความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถานประกอบการชั้นน า 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
และประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุง
รายละเอียดหลักสูตร ลงวันที่  6 ธันวาคม  2560 นั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ให้มีความพร้อมด้าน
หลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอาจารย์  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และ
ด้านนักศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระเบียบข้างต้น สถาบันฯ จึงขอเสนอ “โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา คอศ. 2 - 6 ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4”  

 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือวางแผนการด าเนินงานเพื่อทบทวนและติดตามผลการด าเนินการของหลักสูตร จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอาจารย์ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และด้าน

นักศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือตรวจประเมินและสร้างความรู้ความเข้าใจในการ

จัดท า คอศ. 2-6 

2.3 เพ่ือรายงาน คอศ. 2 - 6 ตามกรอบของรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) และตามระบบการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

ประมาณ 80  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

- คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

80 คน 
 
 
 



กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงคุณภาพ  
     - ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจพึงพอใจ  ร้อยละ 70 

 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนครั้งของการจัดโครงการ  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง 

 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ครั้ง - (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 

(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 

 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา คอศ. 2 - 6 ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

  ประเภทงบประมาณ    ( )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   (   )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1. ค่าอาหารว่าง 35 บาท × 2 ครั้ง × 80 คน 

35 บาท × 2 ครั้ง × 40 คน 
35 บาท × 2 ครั้ง × 40 คน 
35 บาท × 2 ครั้ง × 40 คน 

5,600 บาท 
2,800 บาท 
2,800 บาท 
2,800 บาท 

จัดประชุม 4 ครั้ง 

2. ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท × 1 ครั้ง × 80 คน 
120 บาท × 1 ครั้ง × 40 คน 
120 บาท × 1 ครั้ง × 40 คน 
120 บาท × 1 ครั้ง × 40 คน 

          9,600 บาท 
          4,800 บาท 
          4,800 บาท 
          4,800 บาท 

จัดประชุม 4 ครั้ง 



กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
3. ค่าวัสดุ 2,000 บาท *จ านวนเงินจาก วผ.5 *(พัสดุกลางจัดซื้อ)  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    40,000 บาท  
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.ชุมสันติ  แสนทวีสุข  

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวนันทนา  ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาบัณฑิต 
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน  มกราคม  -  สิงหาคม  2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  :  ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 วางแผนการด าเนินงานเพ่ือทบทวนและติดตามผลการด าเนินการของหลักสูตร จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

หลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอาจารย์ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และด้าน

นักศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 10.2 เตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือตรวจประเมินและสร้างความรู้ความเข้าใจในการ

จัดท า คอศ. 2-6 

 10.3 รายงาน คอศ. 2 - 6 ตามกรอบของรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) และตามระบบการประกันคุณภาพ

ระดับหลักสูตร 

 10.4 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จ านวน 80 คน 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 แบบสอบถาม 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 12.1 รายงาน คอศ. 2 - 6 ตามกรอบของรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) และตามระบบการประกันคุณภาพ

ระดับหลักสูตร 

 12.2 รายงานโครงการ PDCA 

 



โครงการเตรียมงานฝ่ายปฏิคมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ลักษณะโครงการ :    ()  โครงการต่อเนื่อง           (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต ( ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนแม่บทที่ 12              
การพัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 
 
 
- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศใน
การจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 



 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษา ในวันที่ 2 3 
มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นั้น 
 เพ่ือให้การเตรียมงานของฝ่ายปฏิคมในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2562 เป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงขอเสนอ “โครงการเตรียมงานฝ่ายปฏิคมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษา 2562” 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือด าเนินการและจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562  ฝ่ายปฏิคม 

ให้เป็นไปด้วยอย่างสมพระเกียรติ เรียบร้อย และสวยงาม 
2.2 เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ความรับผิดชอบงานฝ่ายปฏิคมในการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรที่

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
2.3 เพ่ือสร้างความภูมิใจ ความรัก ความสามัคคีระหว่างคณาอาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครองและสถาบัน และ

สถานศึกษาต้นสังกัด 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
-  ผู้บริหาร 20 คน 
-  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 40 คน 

ประมาณ  60  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  
ผู้บริหาร ครูอาจารย์ร่วมปฏิบัติงานฝ่ายปฏิคม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ 

60 คน 
 

เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนและแนวปฏิบัติฝ่ายปฏิคม รอ้ยละ 70 

 



5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 จ านวนครั้งของการจัดโครงการ  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง/ปี 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 1. ประชุมคณะด าเนินงาน 

2. ด าเนินงาน 
3. ติดตาม/ประเมินผล 

เตรียมความพร้อมจัด
ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
ผู้รับผิดชอบ 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการเตรียมงานฝ่ายปฏิคมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

  ประเภทงบประมาณ    ()  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   (  )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
   

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะด าเนินงาน ครั้งที่ 1  
- ค่าอาหารว่าง  

 
60 คน × 35 บาท × 1 มื้อ 

  
2,100 บาท  

 

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะด าเนินงาน ครั้งที่ 2  
- ค่าอาหารว่าง 

 
60 คน × 35 บาท × 1 มื้อ 

  
2,100 บาท  

 

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะด าเนินงาน ครั้งที่ 3  
- ค่าอาหารว่าง 

- ค่าอาหารกลางวัน  

 
60 คน × 35 บาท × 2 มื้อ 
60 คน × 120 บาท × 1 มื้อ 

  
4,200 บาท 
7,200 บาท  

 

ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน 40 คน × 3 วัน × 240 บาท 28,800 บาท   
ค่าที่พักคณะท างาน 40 คน × 2 คืน × 800 บาท 64,000 บาท  
ค่าพาหนะ ไป-กลับ 3,000 บาท 30,000 บาท  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- การ์ดเชิญ 

 
600 ใบ × 30 บาท 

 
18,000 บาท 

 



กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
- โบว์ติดหน้าอก 

- วัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
600 ชิ้น × 50 บาท 

- 
30,000 บาท 
58,600 บาท 

                                             รวมทั้งสิ้น                                    300,000 บาท  
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  อาชีวศึกษาบัณฑิต 

 ชื่อ - นามสกุล  นายชุมสันติ  แสนทวีสุข 

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน   นางสาวนันทนา   ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาบัณฑิต  
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน  มกราคม - มีนาคม 2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  :  ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนและแนวปฏิบัติฝ่ายปฏิคม 

 10.2 ผู้บริหาร ครูอาจารย์ร่วมปฏิบัติงานฝ่ายปฏิคมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 

2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ อย่างน้อยร้อยละ 100 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 5 ระดับ 
12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 -  รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 



โครงการเตรียมงานฝ่ายปฏิคมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ลักษณะโครงการ :    ()  โครงการต่อเนื่อง           (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต ( ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนแม่บทที่ 12              
การพัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 
 
- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศใน
การจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษา ใน เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นั้น 
 เพ่ือให้การเตรียมงานของฝ่ายปฏิคมในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2562 เป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงขอเสนอ “โครงการเตรียมงานฝ่ายปฏิคมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษา 2563”  

 

2.  วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือด าเนินการและจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563  ฝ่ายปฏิคม 

ให้เป็นไปด้วยอย่างสมพระเกียรติ เรียบร้อย และสวยงาม 
2.2 เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ความรับผิดชอบงานฝ่ายปฏิคมในการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรที่

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
2.3 เพ่ือสร้างความภูมิใจ ความรัก ความสามัคคีระหว่างคณาอาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครองและสถาบัน และ

สถานศึกษาต้นสังกัด 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
  -  ผู้บริหาร 20 คน 
  -  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 40 คน 

ประมาณ  60  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  
ผู้บริหาร ครูอาจารย์ร่วมปฏิบัติงานฝ่ายปฏิคม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ 

60 คน 
 

เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนและแนวปฏิบัติฝ่ายปฏิคม ร้อยละ 70 

 

 



5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนครั้งของการจัดโครงการ  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง/ปี 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 1. ประชุมคณะด าเนินงาน 

2. ด าเนินงาน 
3. ติดตาม/ประเมินผล 

เตรียมความพร้อมจัด
ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
ผู้รับผิดชอบ 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการเตรียมงานฝ่ายปฏิคมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563 

  ประเภทงบประมาณ    ()  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน   (  )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
   

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะด าเนินงาน ครั้งที่ 1  
- ค่าอาหารว่าง  

 
60 คน × 35 บาท × 1 มื้อ 

  
2,100 บาท  

 

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะด าเนินงาน ครั้งที่ 2  
- ค่าอาหารว่าง 

 
60 คน × 35 บาท × 1 มื้อ 

  
2,100 บาท  

 

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะด าเนินงาน ครั้งที่ 3  
- ค่าอาหารว่าง 

- ค่าอาหารกลางวัน  

 
60 คน × 35 บาท × 2 มื้อ 
60 คน × 120 บาท × 1 มื้อ 

  
4,200 บาท 
7,200 บาท  

 

ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน 40 คน × 3 วัน × 240 บาท 28,800 บาท   
ค่าที่พักคณะท างาน 40 คน × 2 คืน × 800 บาท 64,000 บาท  
ค่าพาหนะ ไป-กลับ 3,000 บาท 30,000 บาท  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- การ์ดเชิญ 

 
600 ใบ × 30 บาท 

 
18,000 บาท 

 



กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
- โบว์ติดหน้าอก 

- วัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
600 ชิ้น × 50 บาท 

- 
30,000 บาท 
58,600 บาท 

                                             รวมทั้งสิ้น                                    300,000 บาท  
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  อาชีวศึกษาบัณฑิต 

 ชื่อ - นามสกุล  นายชุมสันติ  แสนทวีสุข 

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน   นางสาวนันทนา   ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาบัณฑิต  
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน  พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  :   ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนและแนวปฏิบัติฝ่ายปฏิคม 

 10.2 ผู้บริหาร ครูอาจารย์ร่วมปฏิบัติงานฝ่ายปฏิคมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจ าปีการ                

ศึกษา 2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ อย่างน้อยร้อยละ 100 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 5 ระดับ 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 -  รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 



โครงการจัดท าคู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ลักษณะโครงการ :    ()  โครงการต่อเนื่อง           (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต () โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนแม่บทที่ 12              
การพัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 
 
 
- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศใน
การจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 

 

 



 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปีการศึกษา 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ด าเนินการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเป็นเวลาต่อเนื่องจ านวน 6 รุ่น และ มีบัณฑิต

ออกไปรับใช้ชาติและสังคมมากกว่า 1,100 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ จะท าการเปิดรับ

สมัครนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) รุ่นที่ 8 จ านวน 9 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการตลาด              

คาดว่าจะมีนักศึกษา ทั้งสิ้น 490 คน สิ่งที่สถาบันฯ ประสงค์คือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานเป็นผู้ที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา สามารถศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาได้อย่างปกติสุข 

และส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงเห็นว่าการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ซึ่งในปีการศึกษา 2564 จะมีส่วนช่วย

ให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการศึกษา อาทิ กฎระเบียบด้านการศึกษา การลงทะเบียน 

กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา และสวัสดิการนักศึกษาด้านต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในขณะที่เป็น

นักศึกษานั้น และจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษา ประสบผลส าเร็จในการใช้ชีวิตการศึกษาได้เป็นอย่างดี   สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้เล็งเห็นความส าคัญ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการ สอนแต่ละสาขาวิชา การวัดผลประเมินผล ระเบียบวินัย กิจกรรมและสวัสดิการต่างๆ ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ส าหรับนักศึกษาใหม่  ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตลอดจนส าเร็จการศึกษา  จึงขอเสนอ 

“โครงการจัดท าคู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564”  

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
 2.2 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานศึกษาและสถาบัน 

2.3 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และตามระเบียบ ของสถาบัน 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
-  นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 490  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

      นักศึกษาใหม่ได้รับคู่มือนักศึกษา 490 คน 



กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงคุณภาพ  
          ความพึงพอใจต่อคู่มือนักศึกษา  ร้อยละ 70 

 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 1 ครั้ง/ปี 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 จัดท าคู่มือนักศึกษา - (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 

(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการจัดท าคู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปี

การศึกษา 2564 

  ประเภทงบประมาณ    (      )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
  

รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1. ค่าคู่มือนักศึกษา 150บาท × 400 เล่ม 60,000 บาท  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    60,000 บาท  
 

 

 

 

 



8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

 ชื่อ - นามสกุล  นายชุมสันติ  แสนทวีสุข 

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน   นางสาวนันทนา   ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีอ่าชีวศึกษาบัณฑิต  
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  :     ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักศึกษาได้ทราบข้อมูลส าหรับการเป็นนิสิตใหม่ 

 10.2 นักศึกษาได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานศึกษาและสถาบัน 

 10.3 นักศึกษาได้ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในระหว่างที่เข้าศึกษาตลอดจนจบการศึกษา 

 10.4 นักศึกษาใหม่ ได้รับคู่มือนักศึกษา 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 

  

 

 

 

 

 



โครงการพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 

 

ลักษณะโครงการ :    ( )  โครงการต่อเนื่อง        (   )  โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต ()  โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนแม่บทที่ 12  การ
พัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skill , 
Up-Skill , New-Skills) 
 
-  พัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา 
(Excellence Center)”  โดยความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถานประกอบการชั้นน า 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
เพ่ือให้การอนุมัติการจบการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบัน
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2556  

สถาบันฯ จึงขอเสนอ “โครงการพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2563” ขึ้น เพ่ือ ตรวจสอบเอกสารจบการศึกษาของนักศึกษาระดับ  ปริญญาตรี เช่น  ใบบันทึกเวลาเรียน 
เกณฑก์ารจบการศึกษา ใบค าร้องขอจบการศึกษา ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือตรวจสอบเอกสารจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

2.2 เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการเรียนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2  ที่จะส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ในทุกหลักสูตร 

ประมาณ 200  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

- ผู้เข้าร่วมทุกคน มีความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

200 8o 

เชิงคุณภาพ  
     - ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรองผลการเรียนผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

ร้อยละ 70 

 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียนผู้ส าเร็จการศึกษา 4 ครั้ง 

 

 

 

 



6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง - (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 

(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 

 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต              

ปีการศึกษา 2563 

  ประเภทงบประมาณ    ( )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   (   )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1. ค่าอาหารว่าง 35 บาท × 6 ครั้ง × 15 คน 3,150 บาท  
2. ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท × 3 ครั้ง × 15 คน           5,400 บาท  
3. ค่าวัสดุ 1,450 บาท *จ านวนเงินจาก วผ.5 *(พัสดุกลางจัดซื้อ)  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    10,000 บาท  
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.ชุมสันติ  แสนทวีสุข  

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวนันทนา  ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาบัณฑิต 
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน  มีนาคม - พฤษภาคม 2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  : ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ตรวจสอบเอกสารจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 10.2 พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 10.3 ผู้เข้าร่วม มีความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรองผลการเรียนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 แบบสอบถาม 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 12.1  รายงานผู้อ านวยการสถาบันฯ ทราบ 

 12.2  รายงานที่ประชุมคณะสภาสถาบันฯ ทราบ 

 12.3  บันทึกลงในแบบ  ศธ.02 ระดับปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดท าบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ลักษณะโครงการ :    ()  โครงการต่อเนื่อง           (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต ( ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนแม่บทที่ 12              
การพัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 
 
 
- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศใน
การจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 

 

 



 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปีการศึกษา 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ด าเนินการ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเป็นเวลาต่อเนื่องจ านวน 6 รุ่น และ มีบัณฑิตออกไปรับใช้
ชาติและสังคมมากกว่า 1,100 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ จะท าการเปิดรับสมัคร
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) รุ่นที่ 8 จ านวน 9 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการตลาด คาดว่าจะมี
นักศึกษา ทั้งสิ้น 490 คน สิ่งที่สถาบันฯ ประสงค์คือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
เป็นผู้ที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา สามารถศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาได้อย่างปกติสุข และส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงเห็นว่าการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ซึ่งในปีการศึกษา 2564 จะมีส่วนช่วยให้
นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการศึกษา อาทิ กฎระเบียบด้านการศึกษา การลงทะเบียน กิจกรรม
นักศึกษา วินัยนักศึกษา และสวัสดิการนักศึกษาด้านต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในขณะที่เป็นนักศึกษานั้น และ
จะมีส่วนช่วยให้นักศึกษา ประสบผลส าเร็จในการใช้ชีวิตการศึกษาได้เป็นอย่างดี   สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้เล็งเห็นความส าคัญ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการบริหารงานด้วยระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่
ทันสมัย  มีความคล่องตัว  รวดเร็วและเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4         
มีนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ “โครงการจัดท าบัตรนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564”  
 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็นหลักฐานแสดงการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
 2.2 เพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อกับทางสถานศึกษาและสถาบัน 

2.3 เพ่ือน าเป็นใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
-  นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 490  คน 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงปริมาณ  

      ผู้เข้าร่วมโครงการ 490 คน 
 



กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
เชิงคุณภาพ  
          ความพึงพอใจต่อบัตรนักศึกษา  ร้อยละ 70 

 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 1 ครั้ง/ปี 

 

6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 จัดท าบัตรนักศึกษา - (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 

(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล - - 
 

7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการจัดท าบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปี

การศึกษา 2564 

  ประเภทงบประมาณ    (      )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
 

รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1. บัตรประจ าตัวนักศึกษา  10 บาท × 500 บัตร 5,000 บาท  
2. หมึกปริ้น 25,000 บาท 25,000 บาท  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    30,000 บาท  
 

 

 

 



8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 

 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

 ชื่อ - นามสกุล  นายชุมสันติ  แสนทวีสุข 

 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน   นางสาวนันทนา   ซื่อจริง 

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีอ่าชีวศึกษาบัณฑิต 
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน เมษายน - กรกฎาคม 2564 

 พ้ืนที่ด าเนินงาน  : ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ใช้เป็นหลักฐานแสดงการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 

 10.2 ใช้ในการติดต่อราชการกับทางสถานศึกษาและสถาบัน 

 10.3 บัตรประจ าตัวนักศึกษา  490 ใบ 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 

  

 

 

 

 

 



 
โครงการสรรหาพนักงานราชการ (ด้านกฎหมาย) 

 

ลักษณะโครงการ : (    ) โครงการต่อเนื่อง    () โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : () โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (  ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้าน 3 การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

แผนที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

- เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและ
ระบบการผลิต คัดกรอง และ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 

เรื่องท่ี 5 พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของ
แรงงาน 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

ยกระดับความร่วมมือและเพ่ิมบทบาทในการจัด
การศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

เปิดกว้างในการมีส่วนร่วมในการจัดการ
อาชีวศึกษาของภาคเอกชน 

 

 
 
 
 



 
1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพนักงานราชการ ประเภทบริหารงานทั่วไป (ด้านกฎหมาย) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้ลาออก เพ่ือไปรับราชการที่หน่วยงานอ่ืน และส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการก าลังคืนให้สถาบันฯ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ 2564 – 
2567) 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของสถาบันฯมีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารงานของสถาบันฯ และเกิดความเหมาะสมในการใช้ก าลังคนภาครัฐ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงจัดท า “โครงการสรรหาพนักงานราชการ (ด้านกฎหมาย)” ขึ้น เพ่ือจัดจ้างบุคคล
เป็นพนักงานราชการ ประเภทบริหารงานทั่วไป (ด้านกฎหมาย) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการประเภทบริหารงานทั่วไป (ด้านกฎหมาย) ทดแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 

2.2. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของสถาบันฯ มีความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารงานของสถาบันฯ   

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
สถาบันฯ มีพนักงานราชการประเภทบริหารงานทั่วไป (ด้านกฎหมาย) 
    

1 คน 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
สถาบันฯ มีพนักงานราชการ ประเภทบริหารงานทั่วไป (ด้านกฎหมาย) 
  

1 คน 

เชิงคุณภาพ  
พนักงานราชการ ประเภทบริหารงานทั่วไป (ด้านกฎหมาย) มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอยู่
ในระดับ ดีมาก 

ร้อยละ 90 

 

 

 



5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ด าเนินโครงการตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 42,000 บาท 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
โครงการสรรหาพนักงาน
ราชการ (ด้านกฎหมาย) 

 (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
()  งบสถาบัน 

 
7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564 ของสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ประเภทงบประมาณ    (    )  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน    ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ 39,900 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 20 คน x 120 บาท  = 2,400 บาท 
 2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ  20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ  = 1,400 บาท 

 3. ค่าเบี้ยเลี้ยง   270 บาท x 2 วัน x 2 คน  = 10,200 บาท 
240 บาท x 2 คน x 19 คน 

 4. ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ 300 x 12 คน   = 3,600 บาท   
 5. ค่าท่ีพัก     

-ห้องพักเดี่ยว              1500 x 3 ห้อง x 1 คืน  =    11,300 บาท 
-ห้องพักคู่       850 x 8 ห้อง x 1 คืน  

 6. ค่าเช่าห้องประชุม  3,000 x 1 วัน   = 3,000 บาท 
 7. ค่าพาหนะเดินทาง      = 3,000 บาท 
 8. ค่าวัสดุ       = 5,000 บาท 

   รวมทั้งสิ้น     = 39,900 บาท 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 

ส านัก/ศูนย์/หน่วย บริหารงานบุคคล 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นางสาวพิมพ์ชนก  นามเหลา 
ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 092-8308336 



 
9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน : พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – มกราคม พ.ศ. 2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 มีพนักงานราชการประเภทบริหารงานทั่วไป (ด้านกฎหมาย) ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
10.2. การปฏิบัติราชการของสถาบันฯ มีความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

บริหารงานของสถาบันฯ   
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 11.2  รายงานผล  ให้ส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา   
 
12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ลักษณะโครงการ : () โครงการต่อเนื่อง    (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : () โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (  ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้าน 3 การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

แผนที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

- เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรตที่ 21 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรตที่ 21 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-
Skills, Up Skills, New Skills, ) 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนในทุก
มิติ (ครู ผู้เรียน การบริหารจัดการ) 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายก
ก าลังสอง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ใน
ศตวรรตที่ 21 

 

 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล  
เมื่อกล่าวถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานผ่านการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรนั้น การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญยิ่ง คู่มือปฏิบัติงานเป็นองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติงานซึ่งแต่ละสายงานสามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานได้
โดยตรง คู่มือปฏิบัติงานดังกล่าวประกอบไปด้วยรายละเอียดและเทคนิคในการปฏิบัติงานทั้งหมด รวมไปถึง
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ นอกจากนี้คู่มือการปฏิบัติงาน
ถือเป็นหลักฐานที่แสดงถึงวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมไปถึงผู้
ต้องการเรียนรู้การท างานในกระบวนการ รวมทั้งยังมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในประเด็นการสร้างความเข้าใจ
กระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจในการเข้ารับบริการได้ด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการทบทวนการปฏิบัติงานและการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการพัฒนากระบวนการในความก้าวหน้าของต าแหน่งของบุคลากรและเพ่ือให้
บุคลากรมีแนวทางในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานที่ถูกต้องจึงเสนอ “โครงการประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน 
และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการทบทวนการปฏิบัติงานและการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการพัฒนากระบวนการในความก้าวหน้าของต าแหน่งของบุคลากร 

2.2  เพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4       

20 คน 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
ผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

20 คน 

เชิงคุณภาพ  
ผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีความรู้ด้านการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ในระดับ ดี 

ร้อยละ 90 

 

 

 



5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้ทบทวน
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

 

20 คน 
 

 
 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน 
และจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
()  งบสถาบัน 

 
7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564 ของสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ประเภทงบประมาณ    (    )  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน    ( )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ  5,000  บาท  

กิจกรรม /รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
- ค่าวัสดุ  5,000 บาท 

                                             รวมทั้งสิ้น                                    5,000 บาท 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 

ส านัก/ศูนย์/หน่วย บริหารงานบุคคล 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นางสาวพิมพ์ชนก  นามเหลา 
ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 092-8308336 

 
9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน : ตุลาคม 2563  -   กันยายน 2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
 



10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการทบทวนการปฏิบัติงานและการจัดท า

คู่มือการปฏิบัติงานในการพัฒนากระบวนการในความก้าวหน้าของต าแหน่งของบุคลากร 
10.2 เพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 11.2  รายงานผล  ให้ส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา   
 
12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 
 
 
 



 
 

โครงการศึกษาดูงานยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม 
เศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล 

 

ลักษณะโครงการ : () โครงการต่อเนื่อง    (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : () โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (  ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้าน 3 พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

แผนที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

- เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกล
และระบบการผลิต คัดกรอง 
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูและอาจารย์ 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ 8 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, 
Up Skills, New Skills, ) 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเอกชาในทุกมิติ 
(ครู ผู้เรียน การบริหารจัดการ) 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์อาชีวยกก าลังสอง 
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 

 

 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล  
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้ทุกหน่วยงานต้องมีการ

ปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงาน จึง
ควรปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากร 
เพ่ือรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ฉะนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระยะยาว จึงต้องเปลี่ยนหลักการและวิธีคิดจากแบบเดิมมาสู่การพัฒนา
แบบใหม่ โดยอาศัยการพัฒนาทัศนคติ  
การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาแรงจูงใจของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงจะช่วยท าให้บุคลากรและ
หน่วยงานมีความเข้มแข็งและเติบโตเป็นที่ยอมรับทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
            นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ สามารถรองรับการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว ทั้งด้าน
แนวคิด ทัศนคติ การปรับพฤติกรรม การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรต้องพัฒนาให้มีความรู้รอบด้าน และมีความหลากหลาย 
พัฒนาวิธีคิดและวิธีการท างาน ให้สอดคล้องและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจึงเป็นพันธกิจส าคัญที่
จะต้องด าเนินการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และประสบผลส าเร็จ ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการสถาบันการอาชีวศึกษาตามที่ก าหนดไว้ 
  สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้มีศักยภาพสูงขึ้นจึงสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัด “โครงการศึกษาดูงานยกระดับคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล” ให้
มีสมรรถนะในการท างานเหมาะสมกับต าแหน่ง สามารถน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ ได้จากการพัฒนาของ
หน่วยงานหรือการพัฒนาตนเองไปปรับใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้บุคลากรเกิดองค์ความรู้ สามารถบูรณาการเข้าด้วยกันมาใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการมีพฤติกรรมการบริการที่ดีสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ  
2.3 เพื่อให้บุคลากรมีสัมพันธ์อันดี สามัคคีสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง

แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้  
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4      

16 คน 

 

 

 



4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่  
 2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่  

3 วัน 
16 คน 

เชิงคุณภาพ  
1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จาก
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในระดับ ดี 
2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับ ดี 

ร้อยละ 90 

 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 60,000 บาท 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
(ถ้ามี) 

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

โครงการศึกษาดูงานยกระดับคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับสู่
การเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ ฐาน
นวัตกรรมและมาตรฐานสากล 

 (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
()  งบสถาบัน 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานโครงการ แนบท้ายโครงการ 
 

7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564 ของสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ประเภทงบประมาณ    ()  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน    (   )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  ผู้บริหาร    6 คน x 270 บาท x 3 วัน  = 4,860 บาท 

พนักงานราชการ  5 คน x 240 บาท x 3 วัน  = 3,600 บาท 



   เจ้าหน้าที่   4 คน x 240 บาท x 3 วัน = 2,880 บาท 
พนักงานขับรถยนต์  1 คน x 210 บาท x 3 วัน =  630 บาท 

- ค่าที่พัก 
ผู้บริหาร   1  คน x 1200 บาท x 2 วัน = 2,400 บาท 
ผู้บริหาร   2  คน x 1000 บาท x 2 วัน = 4,000 บาท 
ผู้บริหาร   3 คน x 800 บาท x 2 วัน = 4,800 บาท 
พนักงานราชการ  5 คน x 700 บาท x 2 วัน = 7,000 บาท 
เจ้าหน้าที ่  4 คน x 700 บาท x 2 วัน = 5,600 บาท 
พนักงานขับรถยนต์  1 คน x 500 บาท x 2 วัน = 1,000 บาท 

- ค่าพาหนะ 
อุบล - ระยอง (800 กม. X 4 บาท x 2 (ไป-กลับ)  = 6,400 บาท 

- ค่าวัสดุ 
ป้ายโครงการ      = 3,000 บาท 
ของที่ระลึก      = 3,000 บาท 
เอกสารประกอบการดูงาน    = 2,830 บาท 

                                                รวมทั้งสิ้น     = 60,000 บาท 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย บริหารงานบุคคล 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นางสาวพิมพ์ชนก  นามเหลา 
ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 092-8308336 

 
9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน : ตุลาคม 2563  -   กันยายน 2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 บุคลากรเกิดองค์ความรู้ สามารถบูรณาการเข้าด้วยกันมาใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

10.2 บุคลากรสายปฏิบัติการมีพฤติกรรมการบริการที่ดีสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ  
10.3 บุคลากรมีสัมพันธ์อันดี สามัคคีสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงแก้ปัญหา

และขจัดความขัดแย้งได้  
 
 
 



11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 11.2  รายงานผล  ให้ส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา   
 
12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 

 
 

 



 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

ในการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน 
 

ลักษณะโครงการ : (    ) โครงการต่อเนื่อง    () โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : () โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (  ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้าน 3 การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

แผนที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

- เรื่องท่ี 7 การปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้โดยการพลิก
โฉมด้วยระบบดิจิทัล 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรตที่ 21 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-
Skills, Up Skills, New Skills, ) 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนในทุก
มิติ (ครู ผู้เรียน การบริหารจัดการ) 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และน าดิจิทัลมา
ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง มีการน ามาใช้งาน

อย่างแพร่หลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน การ
ด าเนินงานและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร โทรคมนาคม
มีความก้าวหน้ามาก ท าให้ข้อมูลข่าวสารเกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ และการ
สื่อสารอย่างไร้ขีดจ ากัด ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งในการด าเนินการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและทัดเทียมสู่ระดับส ากลได้นั้น 
จ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนกลไกต่าง ๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ  

ซึ่งนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด้านศึกษาได้มีการเร่งน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยกระดับขีด ความสามารถด้าน ICT  

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้คณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา มีความรู้  ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงเห็นสมควรด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาในการใช้ระบบดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานโดย
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมมาตรฐานสากลพร้อมที่จะก้าวทันโลกในยุคปัจจุบันและ
ในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ
ดิจิทัล  

 2.2 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้เกิดรูปแบบและ วิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

 2.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรทางการศึกษาในการน า
เทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาการจัดการ เรียนรู้อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพขยายเป็นเครือข่ายไปทั่วประเทศ   

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้แทนจากส านัก / สถาบัน ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
      

50 คน 

 

 



4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
ผู้แทนจากส านัก / สถาบัน ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน  

50 คน 

เชิงคุณภาพ  
ผู้แทนจากส านัก / สถาบัน ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนมีความรู้ ความสามารถทางด้านการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบดิจิทัล 

ร้อยละ 90 

 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 20,000 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาในการใช้ระบบดิจิทัล
เพ่ือการปฏิบัติงาน 

 (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
()  งบสถาบัน 

 
7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564 ของสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ประเภทงบประมาณ    (    )  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน    ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 - ค่าวิทยากร   7 ซม x 600 บาท x 1 คน  =  4,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คน ๆ ละ x 120 บาท x 1 มือ้ =  6,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง  50 คน ๆ ละ x 35 บาท x 2 มื้อ  =  3,500 บาท 
- ค่าป้ายโครงการ  1 ป้าย x 3,000 บาท   =  3,000 บาท 
- ค่าวัสดุและเอกสารการประชุม       =  3,300 บาท 

   รวมทั้งสิ้น     = 20,000 บาท    



                                                                        
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 

ส านัก/ศูนย์/หน่วย บริหารงานบุคคล 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นางสาวพิมพ์ชนก  นามเหลา 
ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 092-8308336 

 
9. ระยะเวลาและพืน้ที่ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน : ตุลาคม 2563  -   กันยายน 2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการปฏิบัติงานโดยใช้
ระบบดิจิทัล  

10.2 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้เกิดรูปแบบและ วิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
  10.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรทางการศึกษาในการน า
เทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาการจัดการ เรียนรู้อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพขยายเป็นเครือข่ายไปทั่วประเทศ   
 
11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 11.2  รายงานผล  ให้ส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา   
 
12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 
 

 
 
 
 

 



 
โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจ าปี 2564 

 

ลักษณะโครงการ : () โครงการต่อเนื่อง    (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : () โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (  ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้าน 3 พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

แผนที่ 10 การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

- เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที ่21 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อ 3 ท านุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 
 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

ยกระดับความร่วมมือและเพ่ิมบทบาทในการจัด
การศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

เปิดกว้างในการมีส่วนร่วมในการจัดการ
อาชีวศึกษาของภาคเอกชน 

 

 
 
 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล  
วันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ยืดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณและ

เป็นวัฒนธรรมประจ าชาติที่งดงาม ฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนไทย วันสงกรานต์ยังเป็นวันแห่งความรักความ
ผูกพันของครอบครัวความผูกพันของคนในสังคม เป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมในการแสดงความเคารพศรัทธาต่อ
ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ คนไทยจึงมีประเพณีวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ 
เพ่ือแสดงออกถึง ความรักความกตัญญูของผู้น้อย การขอขมาลาโทษ อีกครั้งยังเป็นการขอพรจากผู้ใหญ่เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ท่านเป็นพิธีกรรมที่สง่างามสร้างความสามัคคีอันดีในครอบครัวองค์กรและสังคม 
ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  มีโอกาสได้สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม และได้แสดงความเคารพและขอพร เพ่ือเป็นสิริมงคลจากผู้ใหญ่ในสถาบันฯ และเพ่ือเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ถึงประสงค์จัดโครงการ 
“โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจ าปี 2564” 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้บุคลากรสถาบัน ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทยการแสดงความ
เคารพต่อผู้ใหญ่และสร้างเสริมให้บุคลากรในสถาบันมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะและหน่วยงานสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่กันและกัน 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4      

50 คน 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
ผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

50 คน 

เชิงคุณภาพ  
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร สถาบันฯ ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งาม และได้แสดงความ เคารพและขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล ใน ระดับ ดี 

ร้อยละ 90 

 

5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์น าพาองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จ กลุ่มเป้าหมาย 

50 คน 
 



ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร สู่การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ด าเนินงาน
โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจ าปี 2564 
3. งบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
 

2 วัน 
 

20,000 
 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
(ถ้ามี) 

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

โครงการสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย ประจ าปี 2564  
 

1.กิจกรรมวันขึ้น
ปีใหม่ 2564 
2.กิจกรรมวัน
สงกรานต์ 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
()  งบสถาบัน 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานโครงการ แนบท้ายโครงการ 
 

7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564 ของสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ประเภทงบประมาณ    ()  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน    (   )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

- ค่าวัสดุ  = 20,000  บาท 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย บริหารงานบุคคล 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นางสาวพิมพ์ชนก  นามเหลา 
ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 092-8308336 

 
9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน : ตุลาคม 2563  -   กันยายน 2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรสถาบัน ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทยการแสดงความเคารพต่อ

ผู้ใหญ่และสร้างเสริมให้บุคลากรในสถาบันมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะและหน่วยงานสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่กันและกัน 

 
11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 11.2  รายงานผล  ให้ส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา   
 
12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 



 
โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจ าปี 2564 

 

ลักษณะโครงการ : () โครงการต่อเนื่อง    (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ : () โครงการเทียบเท่าผลผลิต  (  ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

ด้าน 1  ความมั่นคง แผนที่ 1 ความมั่นคง - เรื่องท่ี 1 การปฏิรูประบบ
การศึกษาและเรียนรู้โดยรวม
ของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่ และ
กฎหมายล าดับรอง 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนสู่ศตวรรตที่ 21 
 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2564 

ข้อ เรื่อง 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational 
Education Eco-System : TVE2S) 

ยกระดับความร่วมมือและเพ่ิมบทบาทในการจัด
การศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่ว
ประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

เปิดกว้างในการมีส่วนร่วมในการจัดการ
อาชีวศึกษาของภาคเอกชน 

 

 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล  
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตาม

ประเพณีการปกครองของไทย สถาบันฯ จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยา  และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ
หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงถึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคน
อีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของสถาบันฯ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน า
หลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่าง 

สถาบันฯ จึงได้จัดโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจ าปี 2564 ในวันส าคัญต่าง ๆ 
เพ่ือปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้บุคลกรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ร่วมร าลึกเทิดทูน  
วันส าคัญของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4      

20 คน 

 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
ผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

20 คน 

เชิงคุณภาพ  
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร สถาบันฯ ร่วมร าลึกและเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ประจ าปี 2564 ในระดับ ดี 

ร้อยละ 90 

 

 

 

 



5. ตัวชี้วัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้ร่วมร าลึกและ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจ าปี 2564 
2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ด าเนินงาน
โครงการร่วมร าลึกและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจ าปี 2563  
3.งบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

20 คน 
 

6 วัน 
 

 
20,000 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ประจ าปี 2564 

1. กิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคต ร.9 
2. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
3. กิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 
4. วันเข้าพรรษา 
5. กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระราชินี 
6. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

 
7. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564 ของสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4              

 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ประเภทงบประมาณ    (    )  งบด าเนินงาน  (    )  งบเงินอุดหนุน    ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
จ านวนเงินงบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

- ค่าวัสดุ  = 20,000  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 

ส านัก/ศูนย์/หน่วย บริหารงานบุคคล 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน นางสาวพิมพ์ชนก  นามเหลา 
ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 092-8308336 



 
9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน : ตุลาคม 2563  -   กันยายน 2564 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลกรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ร่วมร าลึกเทิดทูนวันส าคัญของ 
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 
11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน  จากงาน/ศูนย์/ฝ่าย 
 11.2  รายงานผล  ให้ส านักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา   
 
12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ PDCA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




