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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยบริกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค 
 

ภำรกิจ 
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
 
พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 
อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
1. จัดท าข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2. ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ ละรูปแบบความร่วมมือกับ   
    หนว่ยงานอื่นและสถานประกอบการ 
6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา 
    ใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
8. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการตามที่คณะกรรมการการ 
    อาชีวศึกษามอบหมาย 
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการการ 
    อาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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                               2. ยุทธศำสตร ์มำตรกำร และโครงกำร 

                                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ 

    
 

 1.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

 
 2.เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 

 
 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 

 
 

 4.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

       

 
มำตรกำร 

    
 

 1.ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
  

 
 2.การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

  
 

 3.ปฏิรูปการเรียนการสอน 
   

 
 4.ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 

   
 

 5.ระเบียบวินัย  ความภาคภูมิใจในชาติ 
  

 
 6.ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 

  
 

 7.การสร้างและการกระจายโอกาส 
  

 
 8.สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนทุกระดับ 

 
 

 9.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 

 
 10.พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

  
 

 11.ส่งเสริมสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
        

 
โครงกำร 

    
 

 1.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทองเทคโนโลยี  (เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี   

 
 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา) 

 
 

2.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้(เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ 
นวัตกรรม) 

 
 3.โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา 

 
 4.เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท(อศ.กช) 

 
 5.เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

 
 

 6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 7.เงินอุดหนุนค่าบ ารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ 

 
 8.เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น 

 

 
 

9.เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตในบรมราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 (อกท.) 

 
 10.เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 

 
 

 11.เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
 



3 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2560  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

 
 12.เงินอุดหนุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน 

 
 13.เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม  ความคิดสร้างสรรค์อ านวยการและอาชีพเฉพาะทาง 

 
 14.เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 

 
 

 15.โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
 

 
 16.โครงการโรงเรียนพระราชทานก าปงเฌอเตียล  ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 
 17.โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย 

 
 18.จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 

  
 

 19.โครงการรณรงค์ป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE  NUMBER ONE) 

 
 20.โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix  it  center) 

 
 21.โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 

 22.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

 
 23.โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

 
 24.โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

 25.โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 

 
 26.โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก  ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

 
 27.โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

 
 

 28.โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศ 

 
 29.โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือความเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 30.โครงการขยายอาชีวะอ าเภอ 

  
 

 31.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 

 
 32.โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มี 

 
 สมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 
 33.โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนา 

 
 อาชีพประชาชน 

  
 

 34.โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 35.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 36.โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา 

  
 

 37.โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
  

 
 38.โครงการศูนย์ความช านาญวิชาชีพเฉพาะทาง 

 
 

 39.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
 40.โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย  ประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมือง 

 
 41.โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 

 
 

 42.โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
  

 
 43.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 

 
 

 44.จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 
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ข้อบัญญัติสู่ควำมส ำเร็จ 
"ยึดหลักธรรมมาภิบาล               บริหารงานประจ า 
 น าภาพลักษณ์ที่ดี                     ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
 ประสานเครือข่าย                      ขยายทวิภาคี 
 ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น            หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
 เยี่ยมห้องเรียนสม่ าเสมอทั่วหน้า   พัฒนาบุคลากรสู่ความส าเร็จ" 
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา 
พัฒนาครูและองค์กร 
เน้นสอนระบบทวิภาคี 
น าสิ่งดีดีสู่สังคม 
เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์ 
สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี 
ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
เน้นท างานประสานชุมชน 
เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 45.โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
 ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำย ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

วิสัยทัศน์ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง 
ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศำสตร์ 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ระบบการบริหารจัดการ 
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

เป้ำประสงค์หลัก 
1. ก าลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน  
3. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษามีความทั่วถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ จ าเป็น และ 
นโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ  
4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
5. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการที่มี 
คุณภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และท้องถิ่น  
7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  
8. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค  
และเป็นธรรม  
9. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต  
10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ 
 
นโยบำย  ยุทธศำสตร์  ที่เกี่ยวข้อง  
นโยบำยรัฐบำล  11  ด้ำน คอื  
 1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ  
 3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
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 4) การศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข  และสุขภาพของประชาชน 
 6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
 9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง 
             ยั่งยืน 
 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
             ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 11)  ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

มุมมองและนโยบายนายกรัฐมนตรี : ปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคง ยั่งยืน 
     ประเด็นหนึ่ง : พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
     ประเด็นสอง : ลดควำมเหลื่อมล  ำทำงกำรศึกษำ และยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำ 
     ประเด็นสำม : ขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำทั งระบบ 
     ประเด็นสี่ : พัฒนำครู 
     ประเด็นห้ำ : ผลิตและพัฒนำก ำลังคนเพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
     ประเด็นหก : เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
     ประเด็นเจ็ด : ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     ประเด็นแปด : ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในวงกำรกำรศึกษำ  

นโยบำยรัฐบำลด้ำนที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

 8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 
ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้เพ่ือให้
ประเทสมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน 
และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพโดยให้มีความ
เชื่อมโยงกับภาคเอกชน 
 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้
กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสาถนศึกษาภาครัฐ 
 8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  โดยส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 
 8.4 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม
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ให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตั้งศูนย์วิเคราะห์ 
ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น   

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)”สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข
ด้วยกันมากขึ้น” 
 

กรอบแนวคิดและหลักกำร 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภาย 
นอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
คุณภำพกำรศึกษำ ควำมเหลื่อมล  ำทำงสังคม เป็นต้น ท้ำให้กำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 จึงจ้ำเป็น
ต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักกำรในกำรวำงแผนที่ส ำคัญ ดังนี  (1) กำรน้อมน้ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม (3) กำรสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดกำร
ปฏิรูปประเทศ และ (4) กำรพัฒนำสู่ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
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กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย  
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท้าให้การก าหนด 
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญ
กับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ี 
มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว“มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน”ของประเทศ 
2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)เป็นการก าหนดต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท้าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและ
บริการ(Trading and Service Nation)เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. เป้าหมาย 
3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita)ณ สิ้น
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199บาท 8,859
ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และ
การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 4.0ต่อปี) 
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
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(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security)และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น  
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ 
     ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื นฐำน 

วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญำ  ค่ำนิยม เอกลกัษณ ์ อัตลักษณ ์
วิสัยทัศน ์ :  เป็นแหล่งการเรียนรู้  ที่มุ่งเน้นการจัดอาชีวศึกษาสู่สากล  ด ารงตนตามหลักปรัชญา  
                 ของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ  : 

1. การจัดบริการอาชีวศึกษา 
2. การจัดบริการและฝึกอบรมทางวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
3. การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี 
4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 

 

ปรัชญำ  :  ความรู้ดี  ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม  เป็นผู้น าทางสังคม  
ค่ำนิยม  :   ชาว DTCE ทุกคนคือคุณภาพ  เราท างานเป็นทีม  รักกัน  ช่วยเหลือกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันรัก 
                ศักดิ์ศรี DTEC 

เอกลักษณ์  :   ความเป็นหนึ่งเดียว (Uniqueness  DTEC) 
อัตลักษณ์  :    คุณภาพ (Identity  DTEC) 
 

ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ 
1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Particitive  Management) 
2. การท างานเชิงรุก ( Proactive) 
3. เป็นประชาคมแห่งการเรียนรู้ ( Learning  organization) 
4. เป้าหมายเพื่อชุมชนและสังคม (Relevance) 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษำ  DTEC 
    1. มีความรับผิดชอบ  ได้แก ่ ผ่านกิจกรรมชมรมตามสาขาท่ีเรียนและชมรมเลือกเสรี 
    2. มีวินัย  ได้แก่  แต่งกายสุภาพถูกระเบียบปฏิบัติตามข้อตกลง  มีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์สมหมวกกันน็อค   
       มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และคาดเข็มขัดนิรภัย 
    3. มีน้ าใจต่อกัน  ได้แก่  ผ่านกิจกรรม 5 ส และรักษาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยและชุมชน 
    4. มีมนุษยสัมพันธ์  ได้แก่  สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 และเลือกภาษาจีนหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลี หรือ  
       เวียดนามเป็นภาษาท่ี 3 และเล่นดนตรีไทย หรือพ้ืนเมืองอย่างน้อยได้ 1 อย่าง 
    5. มีความรู้ทักษะวิชาชีพ  ได้แก่ สามารถพิมพ์ดีดไทย อังกฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็น ผ่านการ 
       ทดสอบมาตรฐานวิชาชพีและมาตรฐานฝีมือแรงงานจัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์  มีงานวิจัยรองรับ  จัดท าแผน 
       ธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน 
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2. จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น 
จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 

1. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  วางแผนการท างานเป็นทีม พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2. บริหารอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมได้ดีและเหมาะสม 
3. มีผลงานครูผู้สอนและนักเรียนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงเผยแพร่ในระดับชาติ 
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
5. จัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เก่งดีและมีความสุข 
6. จัดการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
7. มีการบูรณาการหลักสูตรให้เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นการ 
   จัดโครงการสอนภาษาต่างประเทศ 4 ภาษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางภาษา เป็นต้น  
8. ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชนฝึกประสบการณ์โดยมีข้อตกลงความ 
   ร่วมมือ (MOU) ในระบบทวิภาคี  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดแหล่งเรียนรู้หลักสูตรเสริมอาชีพแกน 
   มัธยมการเทียบโอนความรู้ละประสบการณ์อาชีพ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม ปีกำรศึกษำ 2557  - 2559 
 

ระดับนำนำชำติ 
- นักศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วม โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศนานาชาติ 

หลักสูตรการฝีกอบรมที่ Northern Melbourne Institute of TAFE 

ระดับชำติ 
 

- ผลงานเก้าอ้ีไม้เท้าป่วยปรับนั่งได้ รับถ้วยรางวัลชนะเลิศรางวัลนะดับดีเยี่ยมและรับโล่รางวัล Lead Innovation 
Award ในโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ระดับชาติสาขาสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์
ส าหรับผู้ทุพพลภาพและด้อยโอกาส 
 - ผลงานเก้าอ้ีไม้เท้าผู้ป่วยปรับนั่งได้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 2557 ระดับชาติ
(Exhibition of Thailand Dual Vocational Education 2013) 
 - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตระกร้อหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9"ยุทธหัตถีเกมส์" 
 - รางวัลชนะเลิศเขียนแผนธุรกิจ ประเภทนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ภายใต้โครงการอาชีวะสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร 
 - รูปผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ผานขุดมันส าปะหลัง DTEC” รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล จ านวน
15,000 บาท สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงการรางวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานนักประดิษฐ์ ระดับชาติ 
 - รูปผลงานสิ่งประดิษฐ์”ผานขุดมันส าปะหลัง DTEC” รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล จ านวน4,000 
บาท สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
ระดับภำค 
- นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะงานท่อ พีวีซี ในงานการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 
 - นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากท่อน้ าไทย 
ในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 
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 - นักศึกษาสาชาวิชาเครื่องกล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับขี่ปลอดภัย ระดับภาค 
 - นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ในงานการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด 
- นายสนธิต ดาโรจน ์รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารทรัพยากรดีเด่น ในงานวันครู 
ประจ าปี 2558 
- นางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี รับรางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือดีเด่น 
ในงานวันครู ประจ าปี 2558 
 - นางสุดใจ ภู่เทศ รับรางวัลครอบครัวครูดี ในงานวันครู ประจ าปี 2558 
 - นายโกวิทย์ เคาเลิศ รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน ในงานวันครู ประจ าปี 2558 
 - นางสาวชัญญา ส าราญจิต รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน ในงานวันครู ประจ าปี 2558 
 - นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน  ในงานวันครู ประจ าปี 2558 
 - นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน ในงานวันครู ประจ าปี 2558 
 - นายแมน ประเสริฐ รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน ในงานวันครู ประจ าปี 2558 
 - นางสาวรุจิรา พูลเพิ่ม รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน ในงานวันครู ประจ าปี 2558 
 - นายสุริยา สามแก้ว รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน ในงานวันครู ประจ าปี 2558 
 - นายอาทิตย์ ภูพลผัน รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน ในงานวันครู ประจ าปี 2558 
 - นายอุทัย บุญเสนอ รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน ในงานวันครู ประจ าปี 2558 
 - ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "มีดกรีดตาสับปะรด DTEC" ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "อุปกรณ์ปูกระเบื้องตามยาแนวรีดเส้น" ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "น้ ายาล้างจานจากมะสัง" ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "DTEC  Transformer  Boot" ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "ไม้เท้าเก้าอ้ี DTEC" ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "ผานขุดมันส าปะหลัง" ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "ตัวต่อเงินต่อทอง" ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "ของระลึกจากฟางข้าว" ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "DTEC Green me" ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
3. กลยุทธ์  มำตรกำร และมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่1 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน 
 มำตรกำรที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพสู่สากล 
 มำตรกำรที่ 2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางสู่ความเป็นเลิศ 
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 มำตรกำรที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการรบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 มำตรกำรที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การวิชาชีพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 มำตรกำรที่ 5 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 มำตรกำรที่ 6 จัดบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
 มำตรกำรที่ 7 เพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา 
 มำตรกำรที่ 8 เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมมาภิบาล 

 

กลยุทธ์ที ่2 เพิ่มปริมำณผู้เรียน 
 มำตรกำรที่ 1 ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 
 มำตรกำรที่ 2 อุดหนุนและจัดหาทุนการศึกษาลดการออกกลางคัน 
 มำตรกำรที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบดูแลผู้เรียน 

           มำตรกำรที่ 4 สร้างค่านิยมอาชีวศึกษาและการกระจายโอกาส 

กลยุทธ์ที ่3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 มำตรกำรที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
 มำตรกำรที่ 2 การบริหารจัดการงบประมาณ 
 มำตรกำรที่ 3 การบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ 
กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 
 มำตรกำรที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือผลิตและพัฒนาก าลังพลอาชีวศึกษา 
 มำตรกำรที่ 2 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 มำตรกำรที่ 3 ส่งเสริมอำชีวศึกษำทุนปัญญำชำติ (กลุ่มเล็กเก่ง) 
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                   4. ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที ่  

                                   วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม   
4.1 ประวัติ ควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยฯ  
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  แห่งที่ 2 ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  โดยกรมอาชีวศึกษา  (ปัจจุบันคือ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)เมื่อวันที่ 
28 กรกฏาคม  2540 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 9 ปี เป็น 12 ปีและเพ่ือ 
กระจายสถานศึกษาด้านวิชาชีพสู่พ้ืนที่ชุมชนที่ห่างไกลจากตัวจังหวัด  คณะท างานน าโดย  ผู้อ านวยการเฉลิมพงศ์  
ภิงคสาร  (อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมอดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี   ปัจจุบัน
เกษียณอายุราชการ) ได้ส ารวจพ้ืนที่ก่อตั้งโดยก าหนดในเบื้องต้นที่บ้านยางน้อย  ต าบลก่อแอ้ อ าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี และชุมชนบ้านดอนเสาโฮง ต าบลเมืองเดชอ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  คณะท างานได้ส ารวจ
และเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์  สภาพชุมชนและความพร้อมด้านชุมชนและอ่ืน ๆ พบว่าพ้ืนที่ชุมชนซึ่ง
เป็นที่ตั้งปัจจุบันมีความเหมาะสมหลายประการ เช่น การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก  มีความพร้อมด้านชุมชน
ท้องถิ่นและสามารถรองรับเยาวชนจากพ้ืนที่อ าเภอ ซึ่งห่างไกลตัวจังหวัด 6 อ าเภอ  ตามแนวชายแดนมิตรภาพ
สามเหลี่ยมมรกต (ไทย - ลาว - กัมพูชา)  ข้อมูลทั้งหมดคณะกรรมการได้รวบรวมน าเสนอต่อกรมอาชีวศึกษาเพ่ือ
พิจารณาและได้รับการประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่   
28 กรกฏาคม 2540 ลงนามในประกาศจัดตั้งโดยนายชุมพล   ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ปี พ.ศ. 2541 อาคารอ านวยการ  อาคารโรงฝึกงานชั่วคราวและอาคารประกอบก่อสร้างแล้วเสร็จจึง
เปิดท าการเรียนการสอนรุ่นแรก  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     2. แผนก 
วิชาคือ  แผนกวิชาช่างก่อสร้างและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกละ 80 คน 
   ปี พ.ศ. 2542 วิทยาลัยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอ านวยการ  อาคารเรียนและอาคารโรง  
ฝึกงานถาวรขนาด 4 ชั้น ผู้อ านวยการ วีระพล  วรวิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งบริหารงานต่อเนื่อง   
จึงเปิดการเรียนจึงเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช.เพ่ิมอีก 2 แผนกวิชาคือแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังและ 
แผนกวิชาช่างยนต์  ทั้งระบบปกติและรบบทวิภาคี    
   ปี พ.ศ. 2543 วิทยาลัยได้รับการเปลี่ยนชื่อ จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 
เป็นวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ท่านผู้อ านวยการอนันท์  งานสะอาด  ได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่ง สานต่องาน
และโครงการต่างๆ น าบุคลากรร่วมหารือกับชุมชนทุกฝ่ายจนวิทยาลัยได้รับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น กรม
อาชีวศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2543 และแก้ปัญหาเรื่องที่ดินแล้วเสร็จ  โดยชาวบ้านอนุเคราะห์บริจาคที่ดินเพ่ือเป็นของ
วิทยาลัย  จ านวน 72 ไร่ และเริ่มจัดระบบการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative  
Management) การบริหารเชิงระบบและการบริหารโดยเน้นวัตถุประสงค์ (Management  by Objective) ภายใต้
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณสนับสนุนแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลือ
ทั้งครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือการเรียนการสอน และเร่งพัฒนาคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรจ าส าเร็จเป็น
รูปธรรม ได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากหน่วยงานระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคีครบทุกสาขา 
         ปี พ.ศ. 2544-2546 ตามล าดับ วิทยาลัยได้เจริญเติบโตทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพมุ้งน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มาบูรณาการให้เกิดประโยชน์  ทั้งด้านการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลส าเร็จจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป  เช่น ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คอนกรีตพลังช้าง   รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันรถจักรยานยนต์ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ชนะเลิศองค์การวิชาชีพ
ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ชนะเลิศการประกวดดนตรีรวมพลังชาวไทย  ร่วมใจจัดระเบียบสังคมของ
กระทรวงมหาดไทยและมีนักเรียนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึนทุกๆ ปี 
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ป ี พ.ศ. 2547-2551 วิทยาลัยได้ขยายเปิดการเรียนการสอน  ประเภทพาณิชยกรรมเพ่ิมเติม ในระดับปวช. 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ท างานในโรงงานได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพในลักษณะโรงเรียนในโรงงาน(บริษัท ที ดี 
อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด) ซึ่งเป็นการศึกษาแนวใหม่ของการอาชีวศึกษา การขยายประเภทวิชาเพ่ิมขึ้น จากแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะด้านด้านวิชาชีพจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป  เช่น รางวัลชนะเลิศสถานศกึษารางวัล
พระราชทานประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่  จากกระทรวงศึกษาธิการ  ชนะเลิศสมาชิกดีเด่น องค์การช่างเทคนิคใน
อนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติชนะเลิศองค์การวิชาชีพหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับชาติ  รางวัลชนะเลิศนักเรียนรางวัลพระราชทาน  ประเภทอาชีวศึกษา  ขนาดใหญ่  กระทรวงศึกษาธิการ  รับ
โล่สถานศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในดีเด่น  จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สองจาก สมศ. ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคะแนน 4.77 ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และรองชนะเลิศระดับภาคเป็นต้น 

ปี พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน จากแผนและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษา สร้างความนิยมในการเรียการสอนวิชาชีพให้กับสังคม มัเป้าหมายเพิ่มปริมาณผู้เรียน
และให้ใช้กิจกรรมบริการสังคม ในโครงการวาระพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
จากการดินินงานดังหล่าว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ขยายบทบาทการอาชีวศึกษาส าหรับผู้เรียนให้มีคุณภาพตา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ ใน
ปี 2555,2558 วิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และผ่านการประเมินคุณภาพกาคศึกษา ภายนอก
รอบสามจาก สมศ. ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคะปนน 90.69 
ท ำเนียบผู้บริหำร 

1.  นายเฉลิมพงศ์ ภิงคสาร   ผู้อ านวยการปี พ.ศ.2540-2542 
2. นายวีระพล  วรวิบูลย ์  ผู้อ านวยการปี พ.ศ.2542-2543 
3. นายอนันท์  งามสะอาด  ผู้อ านวยการปี พ.ศ.2543-2551 
4. นายจิระวัฒน์ ชวลิต   ผู้อ านวยการปี พ.ศ.2551-2554 
5. นายอดุลเดช  ค าผา   ผู้อ านวยการปี พ.ศ.2554-2556 
6. นายจิระวัฒน์ ชวลิต   ผู้อ านวยการปี พ.ศ.2556-2557 
7. นายนิยม  แสงวงศ์   ผู้อ านวยการปี พ.ศ.2557-ปัจจุบัน 
 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้เปิดท าการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแบบเรียนปกติเต็มเวลาใน

สถานศึกษาและหลักสูตรแบบเรียนร่วมกับสถานประกอบการที่เรียกว่า ระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังนี้ 
1 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม        
 1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 สาขางาน ได้แก ่   
  1. สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์     
  2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง      
  3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์      
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  4. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง  
  5. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง      
  6. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล      
 1.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 6 สาขางานได้แก่   
  1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวช/ม.6) 
  2. สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ปวช./ม.6) 
  3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคนิคการเชื่อม(ปวช./ม.6) 
  4. สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา(ปวช./ม.6) 
  5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ปวช./ม.6) 
  6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล(ปวช./ม.6) 
 

2. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ       
 2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ 3 สาขางาน ได้แก่ 
  1. สาขาวิชาการบัญชี             สาขางานการบัญชี   
  2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                               
  3. สาขาวิชาการตลาด     สาขางานการตลาด                        
 2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจ 3 สาขาได้แก่  
  1. สาขาวิชาการบัญชี              สาขางานการบัญชี(ปวช./ม.6)    
  2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ปวช./ม.6)                              
  3. สาขาวิชาการตลาด              สาขางานการตลาด  (ปวช./ม.6)                    
  

4.2 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่       
ชื่อสถำนศึกษำ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม          ชื่อภำษำอังกฤษ Detudom  Technical  college   
ที่ตั งสถำนศึกษำ  เลขที่ 377   ถนน โชคชัย-เดชอุดม   ต าบล เมืองเดช  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์     โทร. 045-429050 โทรสาร      โทร. 045-429050       
สีประจ ำวิทยำลัย  น้ าเงิน-ขาว ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย   ทองกวาว       
เว็บไซต์  www.dtec.ac.th  อีเมล dtec_ac@hotmail.com  
What  is  DTEC ?         
DTEC  หมายถึง  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (Detudom  Technical  College)  
D: Dual  Vocational Education and Training หมายถึง การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยความ
ร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมกับสถานประกอบการ   
T:    Technology   หมายถึง  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
Teamwork     หมายถึง  การท างานเป็นทีม      
Trust            หมายถึง  มีความไว้วางใจและให้เกียรติกัน    
E:    Ethics     หมายถึง  คุณธรรม  จริยธรรม    Environment   หมายถึง  การรักษาสิ่งแวดล้อม   
Efficiency      หมายถึง  การท างานที่เน้นประสิทธิภาพ  

Effectiveness  หมายถึง   การท างานที่มีประสิทธิผล    

English          หมายถึง  พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ 
C:   Culture    หมายถึง  การใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องกล่อมเกลาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน        
                                 นกัศึกษา  
Community   หมายถึง  ความร่วมมือกับชุมชน    
Credit          หมายถึง  มีความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิ  ศักดิ์ศรีของการประพฤติตนเป็นคนดี 
           

http://www.dtec.ac.th/
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สถานท่ีตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ข้อมูลอำคำรสถำนที ่
เนื อที่ของสถำนศึกษำ   

จ ำนวนเนื อที่  72  ไร่ .....-........ งำน .......-........ตำรำงวำ  
มีอำคำร รวมทั งสิ น       13   หลัง  มีห้องทั งสิ น 86 ห้อง ได้แก่   

1  อาคารอเนกประสงค์                จ านวน 1 หลัง  พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า   640  ตรม.  พ.ศ. 2540 
2  อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว           จ านวน 1 หลัง  พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,280  ตรม. พ.ศ. 2540 
3  อาคารการเรียนรู้นอกห้องเรียน    จ านวน 1 หลัง  พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า    512  ตรม. พ.ศ. 2540 
4  อาคารชั่วคราว                        จ านวน 2 หลัง  พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า    980 ตรม.  พ.ศ. 2540  
5  บ้านพักครูชั่วคราว                   จ านวน 1 หลัง  5 ห้อง                                      พ.ศ. 2541 
6  บ้านพักผู้อ านวยการชั่วคราว       จ านวน 1 หลัง                                                พ.ศ. 2541 
7  อาคารอ านวยการ                    จ านวน 1 หลัง พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม.    พ.ศ. 2542 
8  อาคารเรียนและปฏิบัติการ          จ านวน 1 หลัง  พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,400 ตรม.   พ.ศ. 2542 
9  อาคารโรงฝึกงาน                     จ านวน 2 หลัง พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม.     พ.ศ. 2542 
10 โรงอาหารชั่วคราว                   จ านวน 1 หลัง พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 160  ตรม.       พ.ศ. 2553 
11  อาคารพัสดุชั่วคราว                จ านวน 1 หลัง   6 ห้อง                                       พ.ศ. 2554 
12  อาคารโรงฝึกงาน                   จ านวน 1 หลัง พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,000 ตรม.       พ.ศ. 2556 
13  อาคารศูนย์บ่มเพาะ                จ านวน 1 หลัง  1 ห้อง                                         พ.ศ. 2557 
  

 
 
 
 
 
           

  

วิทยาลัยเทคนิ
คเดชอุดม 

ทางหลวง
หมายเลข  

ถนนสถล
มาร์ค 

ห้างสรรพสินค้
า  

ตู้ยามต ารวจ
เดชอดุม 

โรงพยาบาล
สมเด็จ 

อ าเภอ
เดชอดุม 

สนง. 
เกษตรฯ 

วัดป่า
ไทรงาม 
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ข้อมูลห้องปฏิบัติกำรและแหล่งกำรเรียนรู้ 
 
ที ่ รำยกำร จ ำนวน สถำนที ่  
1 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 9 ห้อง อำคำรอ ำนวยกำร/อำคำรเรียนชั่วครำว  
2 ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องสมุดวิทยำลัย  
3 ห้องอินเตอร์เน็ต 1 ห้อง ห้องสมุดวิทยำลัย  
4 ห้องเรียน 2 ห้อง ชั น 3 อำคำรสำมัญ  
5 ห้องปฏิบัติกำรพิมพ์ดีดไทย 1 ห้อง ชั น 4 อำคำรสำมัญ  
6 ห้องปฏิบัติกำรพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ห้อง ชั น 4 อำคำรสำมัญ  
ที ่ รำยกำร จ ำนวน สถำนที ่  
7 ห้องศูนย์ข้อมูล V-COP 1 ห้อง ชั น 3 อำคำรอ ำนวยกำร  
8 ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 1 ห้อง ชั น 2 อำคำรสำมัญ  
9 ห้องปฏิบัติกำรภำษำ 1 ห้อง ชั น 3  อำคำรสำมัญ  
10 ห้องเรียนรวม 2 ห้อง ชั น 1 อำคำรสำมัญ  
11 ห้องเอกสำรกำรพิมพ์ 1 ห้อง อำคำรอ ำนวยกำร  
12 ห้องเรียน 1 ห้อง ชั น 1  อำคำรสำมัญ  
13 สถำนีวิทยุชุมชนเพื่อกำรศึกษำ 1 อำคำรห้องสมุด  
14 ห้องปฏิบัติกำรช่ำงก่อสร้ำง 4 ห้อง อำคำรแผนกช่ำงก่อสร้ำง  
15 ห้องปฏิบัติกำรช่ำงเชื่อมโลหะ 1 ห้อง อำคำรแผนกช่ำงเชื่อมโลหะ  
16 ห้องปฏิบัติกำรเทคนิคพื นฐำน 1 ห้อง อำคำรแผนกช่ำงเทคนิคพื นฐำน  
17 ห้องปฏิบัติกำรไฟฟ้ำก ำลัง 7 ห้อง ชั น 2  ตึกปฏิบัติกำรช่ำงยนต์  
18 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ 7 ห้อง ชั น 3 ตึกปฏิบัติกำรช่ำงยนต์  
19 ห้องประชุมเอนกประสงค์ 1 ห้อง ชั น 4  ตึกปฏิบัติกำรช่ำงยนต์  
20 ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 1 ห้อง ชั น 2 อำคำรสำมัญ  
21 ห้องเรียน 1 ห้อง ชั น 2 อำคำรสำมัญ  
22 ห้ององค์กำรนักศึกษำ 2 ห้อง อำคำรเรียนชั่วครำว  
23 ห้องดนตรี 1 ห้อง หอประชุมล ำโดมใหญ่  
24 สนำมฝึกซ้อมกีฬำกอล์ฟ 5 หลุม ภำยในบริเวณวิทยำลัย  
25 ห้องเรียนภำษำจีน 1  ห้อง อำคำรอ ำนวยกำร  
26 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  6  ห้อง อำคำรอ ำนวยกำร  

 
ข้อมูลหนังสือ  ต ำรำเรียนและสื่อสำรสนเทศ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวน สถำนที่ 
  ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555  
1 หนังสือ ต ำรำ แบบเรียน 1,554 เล่ม -   เล่ม 4,251 เล่ม ห้องสมุดวิทยำลัย 
2 กฤตภำค 50 แฟ้ม 55 แฟ้ม 62  แฟ้ม ห้องสมุดวิทยำลัย 
3 จุลภำค 216 ฉบับ 240 ฉบับ 294 ฉบับ ห้องสมุดวิทยำลัย 
4 วำรสำร 276 เล่ม 324 เล่ม 348  เล่ม ห้องสมุดวิทยำลัย 
5 หนังสือพิมพ์ 9 ฉบับ/วัน -  ฉบับ/วัน 9 ฉบับ ห้องสมุดวิทยำลัย 
6 นวนิยำย 57 เล่ม 135 เล่ม 250 เล่ม ห้องสมุดวิทยำลัย 
7 รำยงำนฉบับสมบูรณ์   1,038 เล่ม 1,304 เล่ม 1,321 เล่ม ห้องสมุดวิทยำลัย 
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8 เครื่องคอมพิวเตอร์ 12 เครื่อง 12 เครื่อง 12 เล่ม ห้องสมุดวิทยำลัย 
9 หนังสืออ้ำงอิง 184 เล่ม 360 เล่ม 902 เล่ม ห้องสมุดวิทยำลัย 
10 แผ่นวิดิทัศน์ สำรคดี  ภำพยนตร์ 26 เรื่อง 40  เรื่อง 607 เรื่อง ห้องสมุดวิทยำลัย 

 
ข้อมูลหนังสือ  ต ำรำเรียนและสื่อสำรสนเทศ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวน สถำนที่ 
  ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558  
1 หนังสือ ต ำรำ แบบเรียน    ห้องสมุดวิทยำลัย 
2 กฤตภำค    ห้องสมุดวิทยำลัย 
3 จุลภำค    ห้องสมุดวิทยำลัย 
4 วำรสำร    ห้องสมุดวิทยำลัย 
5 หนังสือพิมพ์    ห้องสมุดวิทยำลัย 
6 นวนิยำย    ห้องสมุดวิทยำลัย 
7 รำยงำนฉบับสมบูรณ์      ห้องสมุดวิทยำลัย 
8 เครื่องคอมพิวเตอร์    ห้องสมุดวิทยำลัย 
9 หนังสืออ้ำงอิง    ห้องสมุดวิทยำลัย 
10 แผ่นวิดิทัศน์ สำรคดี  ภำพยนตร์    ห้องสมุดวิทยำลัย 

 
ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวน ขนำด ลักษณะสิ่งก่อสร้ำง 
1 อำคำรเรียน 4 ชั น 1 หลัง 4,000  ตำรำงเมตร อำคำร คสล. 4 ชั น 
2 อำคำรอ ำนวยกำร 1 หลัง 2,000  ตำรำงเมตร อำคำร คสล. 3 ชั น 
3 อำคำรโรงฝึกงำน  4  ชั น 1 หลัง 4,000  ตำรำงเมตร อำคำร คสล. 4 ชั น 
4 ระบบประปำและถังสูง 1 หลัง 12  เมตร ควำมจุ 20 ลูกบำศก์เมตร 
5 ถนนและฟุตบำท 1 4,000  ตำรำงเมตร ถนน คสล. กว้ำง 6 เมตร 
6 ป้ำยช่ือวิทยำลัย 1 3 x 8 เมตร  คสล. ผนังก่ออิฐฉำบเรียบ 
7 พระวิษณุกรรม 1 เท่ำองค์จริง ปูนปั้น 
8 พระพุทธรูปประจ ำวิทยำลัย 1 ปำงลีลำ สัมฤทธิ์รมด ำ 
9 บ้ำนพักครู 1 หลัง 4 ยูนิต อำคำร คสล. 
10 บ้ำนพักผู้อ ำนวยกำร 1 หลัง 1 ยูนิต อำคำร คสล. 
11 อำคำรห้องสมุด 1 หลัง 162  ตำรำงเมตร อำคำร คสล. 
12 โรงจอดรถจักรยำนยนต์ 2 หลัง 300  ตำรำงเมตร โครงเหล็กมุงสังกะสี 
13 โรงจอดรถยนต์ 2 หลัง 120  ตำรำงเมตร โครงเหล็กมุงสังกะสี 
14 อำคำรเรียนชั่วครำว 1 หลัง 560  ตำรำงเมตร อำคำร คสล. 
15 สนำมฟุตบอล 1 สนำม มำตรฐำน - 
16 สนำมบำสเกตบอล 2 สนำม มำตรฐำน - 
ที ่ รำยกำร จ ำนวน ขนำด ลักษณะสิ่งก่อสร้ำง 
17 สนำมตระกร้อ 1 สนำม มำตรฐำน - 
18 สนำมเปตอง 2 สนำม มำตรฐำน - 
19 โรงอำหำร 1 หลัง 300  ตำรำงเมตร - 
20 หอประชุมล ำโดมใหญ่ 1 หลัง 600  ตำรำงเมตร - 
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21 ห้องน  ำนักเรียนนักศึกษำ 3 หลัง - อำคำร คสล. 
22 สระน  ำ 2 บ่อ 80  ตำรำงเมตร - 
23 เสำธง 1 ต้น สูง 19  เมตร - 
24 รั วด้ำนหน้ำ 1 240  เมตร รั วเหล็กดัด 
25 รั วรอบวิทยำลัย 1 1,240  เมตร รั วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
26 เสำธงสูง  8  เมตร 1 ต้น 8  เมตร เสำเหล็กลดขนำด 
27 เสำอำกำศวิทยุชุมชน Dtec 1 ต้น 30  เมตร โครงเหล็กถัก 
28 อำคำรล้ำงรถยนต์ 1 หลัง 120  ตำรำงเมตร โครงเหล็กมุงสังกะสี 
29 อำคำรพัสดุกลำง 1  หลัง 480  ตำรำงเมตร อำคำร  คสล. 
30 ป้อมยำม 2  หลัง 30  ตำรำงเมตร อำคำร  คสล. 
31 เวทีมวย 1 หลัง 49  ตำรำงเมตร - 
32 อำคำรเรียน  1 หลัง 3,000 ตร.ม.  
33 อำคำรเรียน  1 หลัง 1,040 ตร.ม.  
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นายนิยม  แสงวงศ ์
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม 

นายค าปุ่น  พลรัตน ์

ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

นางณัฐษมนต์  ณุวงค์ศร ี
รองผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

นายสนธิต   ดาโรจน ์
รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนกัเรียนนกัศึกษาการศึกษา 

นางสุดใจ  ภู่เทศ 
รองผอ.ฝ่ายวิชาการ 

นางสาวนงรกั  บุญเสรฐิ 
หน.งานบริหารงานทั่วไป 

นางสาวสุมาล ี กมุทชาต ิ
หน.งานบุคลากร 

นายสาวสายฝน  สาระผล 
หน.งานการเงิน 

นางกิตยาภรณ์  ทวีสทิธ ์
หน.งานการบัญช ี

นายวิเศรษฐ์  ศรีแสง 
หน.งานพัสด ุ

นายวิจัย  ปรัสพนัธ ์
หน.งานปกครอง 

นายวีระศกัดิ์   เพ็งธรรม 
หน.งานกิจกรรมนกัเรียนนักศกึษา 

นางจารวุรรณ  เนตรสง่า 
หน.งานแนะแนวและสวัสดกิารฯ 

นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูม ิ
หน.สวัสดิการพยาบาล 

 

นางสาววิภาวดี  จันทรอ์ุตส่าห์ 
หน.งานวางแผนและงบประมาณ 

นางสาวเพชรชรัตน ์ โพธิ์ศร ี
หน.งานความร่วมมอื 

นางสาวนงรกั  บุญเสรฐิ 
หน.งานส่งเสริมผิตผลการค้า และประกอบ

ธุรกิจ 

นางสาวเพชรชรัตน ์ โพธิ์ศร ี
หน.แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 

นายปิติชัย   
หน.แผนกวชิาเทคนิคพืน้ฐาน 

นายพิบูล  ชวนชม 
หน.สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 

นายหัสวาร  ผลวิสุทธิ ์
หน.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

นายปิยะวุฒิ  ป้องเพชร 
หน.สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
นายวีรศกัดิ์  เรียงเงนิ 
หน.สาขาช่างกลโรงงาน 

 
นางธนชิภาวรรณ   เขียวสดอมรกุล 

หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด 
 

 

นายสุวิทย์  ประดุจชนม ์
หน.สาขางานกอ่สร้าง/โยธา 

นายโกวทิย์  เคาเลิศ 
หน.สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

นางสาวสุมาล ี กมุทชาต ิ
หน.สาขาวิชาการบัญชี 

นางสาวสายฝน  สาระผล 
หน.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางสาวนงรกั  บุญเสรฐิ 
หน.สาขาวิชา การตลาด 

5. แผนภูมิแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม ปีกำรศึกษำ  2560 
(Organization  Structure  of DTEC) 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 

นายสุริยา  สามแกว้ 
หน.งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ 

นายหลวง  ประสานพันธ ์
หน.งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

 

นางสาวรจุิรา  พูลเพิม่ 
หน.งานครูที่ปรึกษา 

 

นายชลธี  สนิศาสตร ์
หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 

นายสมศักดิ ์ ปริตัง 
หน.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

 นายดานุพงษ์  แสงทอง 
หน.งานวัดผลและประเมินผล 

 

นางสาวเพญ็ศรี  กุลพฒัน ์
หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฯ 

 
นายวิจัย  ปรัสพนัธ ์
หน.งานประชาสัมพันธ์ 

นางสาวสมภาน  เจตนา 
หน.งานทะเบียน 

นายอุทัย  บุญเสนอ 
หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
นายธนาธิป  สอนอาจ 

หน.งานสื่อการเรียนการสอน 

 

นายจินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล 
หน.งานอาคารสถานที่ 
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1. อัตราก าลงั ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที ่30  กันยายน  2559
ผู้ใหข้้อมูล  งานบุคลากร

อัตราก าลงัของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม มีบุคลากรทัง้สิน้  112   คน
ก. ข้าราชการ 20 คน

1 ผู้บริหาร 5 คน
2 ข้าราชการครู 15 คน
3 ข้าราชการพลเรือน - คน

ข. ลกูจา้งประจ า # คน
1 ท าหน้าทีส่อน  0 คน
2 ทัว่ไป/สนับสนุน  0 คน

ค. พนักงานราชการ 19 คน
1 ท าหน้าทีส่อน       19 คน
2 ทัว่ไป/สนับสนุน  0 คน

ง. ลกูจา้งช่ัวคราว 73 คน
1 ท าหน้าทีส่อน         31 คน
2 ทัว่ไป/สนับสนุน      42 คน

จ. มีข้าราชการ/ลกูจา้ง มาช่วยราชการ        -   คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลกูจา้ง ไปช่วยราชการทีอ่ื่น -   คน
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง - คน

1 ข้าราชการ   - คน
2 ลูกจ้างประจ า  - คน

ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม
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ก. ครูผู้สอน ข. เจา้หน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวมทัง้สิน้ คน

 - ต่ ากว่า ม.6 คน  - ต่ ากว่า ม.6 11 คน  - ต่ ากว่า ม.6 11 คน
 - ปวช./ม.6 คน  - ปวช./ม.6 1 คน  - ปวช./ม.6 1 คน
 - ปวส./อนุปริญญาตรี คน  - ปวส./อนุปริญญาตรี 12 คน  - ปวส./อนุปริญญาตรี 12 คน
 - ปริญญาตรี 51 คน  - ปริญญาตรี 18 คน  - ปริญญาตรี 69 คน
 - ปริญญาโท 14 คน  - ปริญญาโท คน  - ปริญญาโท 14 คน
 - ปริญญาเอก คน  - ปริญญาเอก คน  - ปริญญาเอก คน

รวม 65 คน รวม 42 คน 107

3. ข้อมูลบุคลากร  จ าแนกตามแหลง่เงินทีจ่า้ง
ก. ครูผู้สอน ข. เจา้หน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวมทัง้สิน้ 107 คน
 - จ้างด้วยงบบุคลากร 34 คน  - จ้างด้วยงบบุคลากร คน
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน คน  - จ้างด้วยงบด าเนินงาน คน
 - จ้างด้วยงบเงินอดุหนุน 30 คน  - จ้างด้วยงบเงินอดุหนุน 42 คน
 - จ้างด้วยเงินรายได้(บกศ.) 1 คน  - จ้างด้วยเงินรายได้(บกศ.) คน
 - จ้างด้วยเงินอืน่ ๆ คน  - จ้างด้วยเงินอืน่ ๆ คน

รวม 65 คน รวม 42 คน 107 คน

2. ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา
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4. ข้อมูลบุคลากรทัง้หมด  จ าแนกตามหน้าทีค่วามรับผิดชอบ

4.1 ข้าราชการ รวม 20 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
ล าดับ

1 กศ.ม. การบริการการศึกษา ผู้อ านวยการวิทยาลัย
2 รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
3 รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
4 รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
5 กศ.ม. การบริการการศึกษา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
6 ครู/ วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี

7 ครู/ วิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

8 ครู/ วิชาภาษาไทยพืน้ฐาน

9 ครู/ วิชากลศาสตร์โครงสร้าง2

10 นางสาวสายฝน   สาระผล บธ.ม.สารสนเทสเพือ่การส่ือสาร ครู/ วิชาโปรแกรมจัดการฐานขอ้มูลหน.สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ/หน.งานการเงิน

11 ครู/ วิชาการเปน็ผู้ประกอบการ

12 นางสาวเพชรชรัตน์  โพธ์ิศรี ศศ.ม.ภาษาองักฤษ ครู/ วิชาภาองักฤษในชวิีตจริง หวัหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์/หวัหน้างานความร่วมมือ

13 นางสาวสมภาน    เจตนา คบ.คณิตศาสตร์ ครู/ วิชาแคลคูลัสพืน้ฐาน หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป

14 นายวิเศรษฐ     ศรีแสง ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน ครู/ วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่งานบญัชีหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี/หัวหน้างานพสัดุ

15 นางสาวสุมาลี      กมุทชาติ บธ.ม. บริหารธุรกจิ ครู/ วิชาบญัชชีั้นสูง 1 หัวหน้างานบุคลากร

16 นายปยิะวุฒิ        ปอ้งเพชร วส.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล ครู/ วิชากลศาสตร์เคร่ืองกล หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์/เคร่ืองกล

17 นายพบิลู            ชวนชม วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู/ วิชาระบบควบคุมในงานอุตสหากรรมหัวหน้าสาขาวิชาไฟฟา้ก าลัง

18 นางสาวเพญ็ศรี        กลุพฒัน์ ศศ.ม.การส่ือสารภาษาองักฤษ ครู/ วิชาภาษาองักฤษอนิเทอร์เน็ตหัวหน้างานพฒันาหลักสูตร

19 นายสมศักด์ิ             ปริตัง  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครู/ วิชางานเคร่ืองยนต์ดีเซล หัวหน้างานโครงการพเิศษฯ

20 ครู/ วิชาผลิตว้ินส่วนด้วยเคร่ืองมอืกล1

วฒิุการศึกษา

นายนิยม        แสงวงศ์

นายสนธิต       ดาโรจน์ ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นางณัฐษมนต์   ณุวงค์ศรี บธ.ม. บริหารธุรกจิ

นายจรินทร์เทพ  เขยีวสดอมรกลุ คอ.ม. โยธา หัวหน้างานอาคารสถานท่ี

นายค าปุ่น       พลรัตน์ คม. การบริหารการศึกษา

นางสุดใจ       ภู่เทศ

นายหลวง         ประสานพนัธ์ คอ.ม. ครุศาสตร์ไฟฟา้มหาบัณฑิต หัวหน้างานประกนั

นางธนิชภาวรรณ  เขยีวสดอมรกลุ ค.บ. ภาษาไทย หัวหน้างานห้องสมดุ

นายสุวิทย์         ประดุจชนม์ คอ.ม.โยธา หัวหน้าสาขาวิชากอ่สร้าง

นางสาวนงรัก      บญุเสริฐ บธ.ม.การตลาด หวัหน้าสาขาวิชาการตลาด/หวัหน้างานบริหารงานทัว่ไป

นายดานุพงษ ์      แสงทอง  วศ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการ หัวหน้างานวัดผลฯ

ปฏิบติัหน้าที/่สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไปช่ือ - สกุล

4.2 ลกูจา้งประจ า รวม 0 คน (ท าหน้าทีส่อน ธรุการ ทัว่ไป)
ล าดับ

1

2

3

4

5

ช่ือ - สกุล วฒิุการศึกษา ปฏิบติัหน้าที/่สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป
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4.3 พนักงานราชการ รวม 19 คน (ท าหน้าทีส่อน ธรุการ ทัว่ไป)
ล าดับ

1 ครู/ วิชาปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร

2 ครู/ วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

3 ครู/ วิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเด่ียว

4 ครู/ วิชาหลักการตลาด

5 ครู/ วิชาการบัญชีเช่าซ้ือและฝากขาย

6 ครู/ วิชาการจัดซ้ือเบื้องาต้น

7 ครู/ วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2

8 ครู/ วิชางานไฟฟ้ารถยนต์

9 ครู/ วิชางานไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์เบื้องต้น

10 ครู/ วิชาการติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร

11 ครู/ วิชาวงจรดิจิตอล หัวหน้างานวิจัย นวัติกรรมและส่ิงประดิษฐ์

12 ครู/ วิชางานส่งถ่ายก าลัง

13 ครู/ วิชางานบ ารุงรักษารถยนต์

14 ครู/ วิชาอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์และวงจร

15 ครู/ วิชาวงจรไฟฟ้า หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

16 ครู/ วิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า

17 ครู/ วิชางานทดสอบแบบท าลายสภาพ หัวหน้าสาขาวิชาโลหะการ

18 นางสาววันนิษา        แสนทวีสุข ปทส.คอมพวิเตอร์ธุรกจิ ครู/ วิชาโปรแกรมกราฟิก

19 ครู/ วิชาเคร่ืองกลไฟฟ้า 1

4.4 ลกูจา้งช่ัวคราว รวม 19 คน (ท าหน้าทีส่อน ธรุการ ทัว่ไป)
ล าดับ

1 ครู/ วิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน

2 ครู/ วิชาการขับรถยนต์

3 ครู/ วิชางานไฟฟ้ารถยนต์

4 นายยศธนา          คูณผล ครู/ วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบื้องต้น

5 ครู/ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

6 นายคณิต             โอปาก ครู/ วิชากระบวนการเชื่อม

7 ครู/ วิชางานเขียนแบบเทคนคิเบื้องต้น

8 นายพสิิทธ์ิ          ทัดภูธร คอ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการเชื่อมประกอบ ครู/ วิชาวัสดุงานช่างอตุสาหกรรม

9 นายพชร            พฒุพนัธ์ ครู/ วิชาซ่อมบ ารุงเคร่ืองมอืกล

10 ครู/ ระบบส่งก าลังเคร่ืองมอืกล

11 นายองอาจ         ศรีนวล ครู/ วิชาเทคนคิการผลิตด้วยเคร่ืองมอืกลซีเอน็ซี

12 นางสาวณัฐติญา  มุงคุณค าชาว ครู/ วิชาการออกแบบเคร่ืองจักรกล

นายวีระศักด์ิ   เพง็ธรรม วท.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม หัวหน้างานกจิกรรม

ช่ือ - สกุล วฒิุการศึกษา

นายธนาธิป    สอนอาจ วท.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม หัวหน้างานส่ือฯ

นางกติยาภรณ์  ทวีสิทธ์ิ บธ.บ การบัญชี หัวหน้างานบัญชี

นางสาววิภาวดี  จันทร์อตุส่าห์ บธ.บ.การจัดการ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางจารุวรรณ    เนตรสง่า บธ.บ.การจัดการทั่วไป หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวพชิชาภา  นาชยัภูมิ ค.บ.การจัดการ(ธุรกจิการศึกษา) หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวรุจิรา  พลูเพิม่ วธ.บ.การบัญชี หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

หัวหน้างานทวิภาคี

นายสุริยา       สามแกว้ ศษ.ม.บริหารการศึกษา (วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์)

นายวิจัย  ปรัสพนัธ์ วท.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล หัวหน้างานประชาสัมพนัธ์/งานปกครอง

นายหสัวาร  ผลวิสุทธ์ิ คอ.บ. อเิล็กทรอนิกส์คมนาคม หัวหน้าสาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์

นายพทิยาทร   ลามสีดา ปมส.เคร่ืองกล

นายสมชาย              ภู่เทศ วท.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (การจัดการอตุสาหกรรม)

นายอทัุย   บญุเสนอ คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟา้

นายเกยีรติศักด์ิ       สระแกว้ คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟา้

นายโกวิทย์         เคาเลิศ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายสราวุธ             ก าทอง วท.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (อเิล็กทรอนกิส์)

นางสาวอรวรรณ      จันทมาส วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา้

 นายจรินทร์ทิพย์      เขยีวสดอมรกลุบธ.บ.การจัดการอตุสาหกรรม

นายพฒันพงศ์        ค าวงศ์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา้

ช่ือ - สกุล วฒิุการศึกษา ปฏิบัติหน้าที/่สอนวชิา สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล

นายวิษณุ              จ าปาวงษ์ ปทส.เชื่อมประสาน

นายธีรพล            ดาศรี อศ.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล

นายปรีดาศักด์ิ       สิงหค์ า วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์

นายวีรศักด์ิ         เรียงเงิน คอ.บ.วิศวกรรมอตุสหกรรม

อศ.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

คอ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการเชื่อมประกอบ

นายปติิชยั             บญุชื่น คอ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล

วท.บ.การจัดการอตุสาหกรรม

คอ.บ.วิศวกรรมอตุสาหกรรม

ปฏิบัติหน้าที/่สอนวชิา สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป
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ล าดับ

13 นายณรงค์ศักด์ิ       สุดสุข คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครู/ วิชาแมพ่ิมพ์โลหะเบื้องต้น

14 นายวัชระ           เขยีวกลม ครู/ วิชาการประมาณราคางานโยธา

15 นายณรงค์ฤทธ์ิ    อ าพนัธ์ ครู/ วิชาการส ารวจงานกอ่สร้าง 2

16 นายศิลปช์ยั       ข าทอง ครู/ วิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

17 นายณัฐวิชช ์           มะลิวัลย์ ครู/ วิชามอเตอร์ไฟฟ้าและกระแสสลับ

18 นายศิริวัฒน์           สุวรรณรมย์ ครู/ วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์

19 นางสุนิฌานันท์      ประสานพนัธ์ วธ.บ. การบญัชี ครู/ วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1

20 นางสาวนารี       ศรีพนัธ์ บช.บ.การบญัชี ครู/ วิชาการบัญชีภาษีอากร

21 นางสาวพชันีย์     วิธิบญุ คบ.ธ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครู/ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

22 นายชลธี               สินสาตร์ คอ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครู/ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

23 นายกฤตเมธ          ประกอบแสง วศ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครู/ วิชาโปรแกรมประมวนผลค า

24 นายพงษพ์นัธ์       รูปพรม คบ.พละศึกษา ครู/ วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

25 นางสาวพรปวีณ์     กา้นเพชร น.บ.นิติศาสตร์บณัฑิต ครู/ วิชาหนา้ที่พลเมอืงและศิลธรรม

26 นางสาวกนิษฐา      ลาสา วท.บ.ชวีวิทยาประยุกต์ ครู/ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

27 นางสาวนวลหงษ ์    ผูกพนั ศศ.บ. ภาษาไทยและการส่ือสาร ครู/ วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

28 นายเชาวพชิญ์   จันทร์เพง็ คบ.คณิตศาสตร์ ครู/ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

29 นางสาวจิตติมาพร       จันทร์ลา คบ. ภาษาอังกฤษ ครู/ วิชาภาษาองักฤษฟัง-พูด 2

30 นายธนากร               ปวะบตุร คบ. วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ครู/ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและงานส่ือสาร

31 Miss Cheng  Muzhu ผู้ช านาสญการภาษาจนี ครู/ วิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1

32 นางสาวพรรณิภา    สถาวร บธ.บ.การบญัชี เจ้าหน้าท่ี งานบริหารงานทั่วไป

33 นางสาวจิตราภรณ์   แกว้จันดี บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เจ้าหน้าท่ี งานบริหารงานทั่วไป

34 นายศรีประพร    บญุเติม บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เจ้าหน้าท่ี งานบริหารงานทั่วไป

35 นางสาวผยอม      ธาดาวงษา วช.บ.การบญัชี เจ้าหน้าท่ี งานการเงิน

36 นางสาวศตพร กสิภูมิ ปวส. การบญัชี เจ้าหน้าท่ี งานการเงิน

37 นางสาวน้ าฝน      ส่งเสริม บธ.บ.การจัดการท่ัวไป เจ้าหน้าท่ี งานพสัดุ

38 นางสาวขวัญฤดี    มีชยั ปวส.การบญัชี เจ้าหน้าท่ี งานพสัดุ

39 นางสาวลัดดา       สลางสิงห์ ปวส.คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เจ้าหน้าท่ี งานทะเบยีน

40 นางสาวเพญ็พตัร์   พร้อมสุข บธ.บ.คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เจ้าหน้าท่ี งานทะเบยีน

41 นางสาวปญัจลักษณ์  ก าแกว้ บธ.บ.การตลาด เจ้าหน้าท่ี งานบคุลากร

42 นางสาวเจนจิรา ศรีหาวงค์ ปวส.การบญัชี เจ้าหน้าท่ี งานการบญัชี

43 นางสาวละอองดี     สีหนัต์ ปวส.คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เจ้าหน้าท่ี งานประชาสัมพนัธ์

44 นางสาวตรีชฎา     พลราช ปวส.คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เจ้าหน้าท่ี งานความร่วมมือ

45 นางสาวทิพวรรณ  กนัยามา ปวส.การตลาด เจ้าหน้าท่ี งานวางแผนฯ

46 นางสาวธารทิพย์     ภาเรือง เทคโนโลยีบณัฑิต (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) เจ้าหน้าท่ี งานประกนัคุณภาพ

47 นายอเุทน  นามโคตร คบ. คอมพวิเตอร์ศึกษา เจ้าหน้าท่ี งานศูนย์ขอ้มูลฯ

48 นางสาวประภาดา พวงพฒุ วศ.บ. วิศวกรรมอตุสาหการ เจ้าหน้าท่ี งานวิจัยฯ

49 นางสาวชดิกมล        ฤษดี ปวส. คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เจ้าหน้าท่ี งานส่งเสริมการค้าฯ

คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ปฏิบัติหน้าที/่สอนวชิา สนับสนุน/ธุรการทัว่ไปช่ือ - สกุล วฒิุการศึกษา
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ล าดับ

50 เจ้าหน้าท่ี

51 เจ้าหน้าท่ี

52 เจ้าหน้าท่ี

53 เจ้าหน้าท่ี

54 นางสาวนิภาวรรณ   หงษวิ์เศษ บธ.บ.การตลาด เจ้าหน้าท่ี งานวิทยบริการฯ

55 นางสาวสุกญัญา    เสทสีสุข บชบ. การบญัชี เจ้าหน้าท่ี งานแนะแนวฯ

56 เจ้าหน้าท่ี

57 นางสาวณชฎาสุนันท์  ชนิโนนจันทร์ ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ

58 เจ้าหน้าท่ี

59 นายพรีะศักด์ิ              จันทร์วิจิตร วศ.บ. เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ เจ้าหน้าท่ี งานส่ือการเรียนการสอน

60

61

62

63

64

65

66

67

68 นายสมชาย               บวัใหญ่ ม.3

69 นายทินกร                ศิรินู ป.6

70

71

72 นางหนูบาง               โสภา ป.6 งานอาคารสถานที/่แม่บา้น

73 นางนวล               บญุเสริฐ ป.4

วท.บ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ งานปกครอง

ช่ือ - สกุล วฒิุการศึกษา

นางสาวภาวิณี         ฉตัรวิไล บธ.บ. การจัดการท่ัวไป งานวัดผลและประเมินผล

นายอทิธิพล           บญุคูณ วธ.บ.การบญัชี งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวจิรัชญา       วงศ์ค า ปวส.คอมพวิเตอร์ธุรกจิ งานโครงการพเิศษ

นายรณภูมิ              ฝักแต้

นางสาวอมัพดิาพรรณ  ณิกลุแกว้ละมุลศศ.บ. การบญัชี งานสวัสดิการฯ

นางสาววาสนา         จันทร์พวง อศ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี

นายสาคร                แกว้จันดี ปวช. ชา่งยนต์ พนักงานขบัรถ งานยานพาหนะ/พนักงานขบัรถ

นายจ าลอง              พวงสร้อย ปวส.ชา่งยนต์ พนักงานขบัรถ งานยานพาหนะ/พนักงานขบัรถ

นายฉตัรชยั              บตุรเคน ปวส.ชา่งยนต์ พนักงานขบัรถ งานยานพาหนะ/พนักงานขบัรถ

นายอดุร                  พงษพ์ืน้ ป.6 นักการภารโรง งานอาคารสถานที/่นักการภารโรง

นายทองใส              กนัยุตะ ป.4 นักการภารโรง งานอาคารสถานที/่นักการภารโรง

นายสุภี                   มินด า ป.6 นักการภารโรง งานอาคารสถานที/่นักการภารโรง

นายทองลา              โสภา ป.6 นักการภารโรง งานอาคารสถานที/่นักการภารโรง

นายทองสุข              สาระภัย ป.6 นักการภารโรง งานอาคารสถานที/่นักการภารโรง

นักการภารโรง งานอาคารสถานที/่นักการภารโรง

นักการภารโรง งานอาคารสถานที/่นักการภารโรง

นายอเุทน                 ดวงมาลา ป.6 นักการภารโรง งานอาคารสถานที/่นักการภารโรง

นายจรัญ                  ชว่ยสุข ป.6 นักการภารโรง งานอาคารสถานที/่นักการภารโรง

พนักงานรักษาความสะอาด(แม่บา้น)

พนักงานรักษาความสะอาด(แม่บา้น)งานอาคารสถานที/่แม่บา้น

ปฏิบัติหน้าที/่สอนวชิา สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป



28  

                 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทัง้สิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวชิา/สาขา รวมทัง้สิ้น

ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 ป่ีที ่3 รวม ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 รวม ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 รวม

รวมทัง้สิ้น 622 490 788 1,900 531 708 1,250 30 10 40 3,190

1. ประเภทวชิา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชายานยนต์ 130 108 138 376 70 85 155 531

 - สาขาวิชาเคร่ืองมือกล 88 63 77 228 46 52 98 326

 - สาขาวิชาเชื่อมโลหะ 36 28 35 99 7 11 18 117

 - สาขาวิชาไฟฟา้ก าลัง 94 59 107 260 121 141 262 522

 - สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์ 39 43 83 165 6 26 32 197

 - สาขาวิชากอ่สร้าง 61 33 57 151 80 124 204 355

2. ประเภทวชิา พาณิชยกรรม

 - สาขาวิชาการบญัชี 85 56 149 290 94 139 233 523

 - สาขาวิชาการตลาด 23 34 56 113 14 32 46 159

 - สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 66 66 86 218 93 98 191 409

3. ประเภทวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ 0

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 11

4. ประเภทวชิา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอ่สร้าง 30 10 40 40

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทัง้ปีการศึกษา (2559) รวมทัง้สิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชพีระยะส้ัน ……………… คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ……………… คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชพี (แกนมัธยม) ……………… คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ……………… คน 2.4 หลักสูตอืน่ ๆ ……………… คน

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2/2559  

3,190

ภาคเรยีนที ่2/2559(ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.

………………
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ขั นตอนกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  ได้ก ำหนดแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ไว้ดังนี  
1 จัดระบบบริหำรสำรสนเทศ  
2 พัฒนำตำมประเภทมำตรฐำน 
3 ท ำแผนคุณภำพให้เกิดงำน   
4 ด ำเนินกำรตำมแนวทำงอย่ำงม่ันใจ 
5 ตรวจสอบทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง 
6 ประเมินมำตรฐำนตำมเรื่องท่ีก ำหนดให้ 
7 รำยงำน  SSR/SAR  อย่ำงเร็วไว 
8 ผดุงระบบประกันไว้เพื่อผู้เรียน 

 
 

 
 

 
 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทัง้สิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวชิา/สาขา รวมทัง้สิ้น

ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 ป่ีที ่3 รวม ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 รวม ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 รวม

รวมทัง้สิ้น 520 622 490 1,632 460 531 991 20 30 50 2,673

1. ประเภทวชิา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาชา่งยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล 80 130 108 318 60 70 130 448

 - สาขาวิชาเคร่ืองมือกล/เทคนิคการผลิต 40 88 63 191 40 46 86 277

 - สาขาวิชาเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ 40 36 28 104 40 7 47 151

 - สาขาวิชาไฟฟา้ก าลัง/ไฟฟา้ 80 94 59 233 60 121 181 414

 - สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์ 40 39 43 122 40 6 46 168

 - สาขาวิชากอ่สร้าง/โยธา 40 61 33 134 80 80 160 294

2. ประเภทวชิา พาณิชยกรรม 0

 - สาขาวิชาการบญัชี 80 85 56 221 60 94 154 375

 - สาขาวิชาการตลาด 40 23 34 97 20 14 34 131

 - สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 80 66 66 212 60 93 153 365

3. ประเภทวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ 0

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0

4. ประเภทวชิา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอ่สร้าง 0 20 30 50 50

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทัง้ปีการศึกษา (2559) รวมทัง้สิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชพีระยะส้ัน ……………… คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ……………… คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชพี (แกนมัธยม) ……………… คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ……………… คน 2.4 หลักสูตอืน่ ๆ ……………… คน

………………

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2560

2,673

ภาคเรยีนที ่1/2560

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
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หน่วย : บาท

รวมทั้งสิน้

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/
หุน่ยนต์  วิจัย

สร้างองค์ความรู้
รายจ่ายอื่น รวม

1.
โครงการ
อาชีว 
สร้าง

ผู้ประกอบก
ารใหม่

2.โครงการ
สนบัสนนุ 
คชจ.ต้ังแต่

ระดับ
อนบุาลจน

จบ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(โครงการ
เรียนฟรี 

เรียนดี 15 ป)ี
(1,315,279)

3.
โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพ
การจัด
อาชีวศึก
ษาทวิ
ภาคี

4.
โครงกา
รFix it

 
center

5.
โครงกา
รคุณ
ธรรม 
จริยธร

รม
รวมทั้งสิน้

25,924,580.00        2,650,800.00         24,000.00             344,000.00         294,000.00        29,469,380.00      -          -             -      -     -    -                 29,237,380.00      

 1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 25,924,580.00   2,635,800.00     24,000.00          -                  -                 28,584,380.00  -         -            -      -    -    -                28,584,380.00  

 1.1 งบบคุลากร 1,374,350.00         1,374,350.00    -                1,374,350.00    

 1.2 งบด าเนนิงาน 1,775,300.00         2,635,800.00         24,000.00             4,435,100.00    -                4,435,100.00    

 1.3 งบลงทนุ 1,980,000.00         1,980,000.00    -                1,980,000.00    

 1.4 งบเงินอุดหนนุ 20,794,930.00        20,794,930.00  -                20,794,930.00  

 1.5 งบรายจ่ายอื่น -                    -                -                    

      - โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อประชาชน 66,000.00          66,000.00         66,000.00         

      - Fix it center 200,000.00        200,000.00       200,000.00       

สว่นที ่3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จา่ยเงินงบประมาณ
วิทยาลยั  เทคนิคเดชอดุม

ผลผลิต

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จา่ยเงิน ปีทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
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รวมทั้งสิน้

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/
หุน่ยนต์  วิจัย

สร้างองค์ความรู้
รายจ่ายอื่น รวม

1.
โครงการ
อาชีว 
สร้าง

ผู้ประกอบก
ารใหม่

2.โครงการ
สนบัสนนุ 
คชจ.ต้ังแต่

ระดับ
อนบุาลจน

จบ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(โครงการ
เรียนฟรี 

เรียนดี 15 ป)ี
(1,315,279)

3.
โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพ
การจัด
อาชีวศึก
ษาทวิ
ภาคี

4.
โครงกา
รFix it

 
center

5.
โครงกา
รคุณ
ธรรม 
จริยธร

รม

รวมทั้งสิน้

 - โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 120,000.00           120,000.00       120,000.00       

 - โครงการเร่งรัดประสิทธิภาพการเรียนการสอนครู 189,600.00            189,600.00       189,600.00       

อาชีวศึกษา(จ้างครู)

  - โครงการลดปยัหาการออกกลางคัน 120,000.00        120,000.00       120,000.00       

 - โครงการจัดหาบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 147,000.00        147,000.00       147,000.00       

เพือ่คืนครูใหน้ักเรียน(จา้งเจา้หน้าที่

   - โครงการยกระดับการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 38,300.00          38,300.00         38,300.00         

 - โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาส าหรับนกัเรียน นกัศึกษาอาชีวะ(ภาษาจีน)20,000.00             20,000.00         20,000.00         

 - โครงการค่าวัสดุการศึกษา(ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)ผลผลิต 45,000.00             45,000.00         45,000.00         

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ 1/2559

    - โครงการจัดทนุการศึกษาระดับปริญญาตรี สายปฏิบติัการ 30,000.00         30,000.00         30,000.00         

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
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รวมทั้งสิน้

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/
หุน่ยนต์  วิจัย

สร้างองค์ความรู้
รายจ่ายอื่น รวม

1.
โครงการ
อาชีว 
สร้าง

ผู้ประกอบก
ารใหม่

2.โครงการ
สนบัสนนุ 
คชจ.ต้ังแต่

ระดับ
อนบุาลจน

จบ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(โครงการ
เรียนฟรี 

เรียนดี 15 ป)ี
(1,315,279)

3.
โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพ
การจัด
อาชีวศึก
ษาทวิ
ภาคี

4.
โครงกา
รFix it

 
center

5.
โครงกา
รคุณ
ธรรม 
จริยธร

รม

รวมทั้งสิน้

 1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา -                     15,000.00          -                     344,000.00     294,000.00    653,000.00       -         -            -      -    -    -                653,000.00       

 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระในกลุ่มผู้เรียนอาชวีศึกษา (สูนย์บ่มเพาะ) 40,000.00             44,000.00         84,000.00         -                84,000.00         

 -  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน (ภัยแล้ง) 250,000.00        250,000.00       -                250,000.00       

 -โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงประดษฐ์ของคนรุ่นใหมแ่ละหุ่นยนต์อาชวีศึกษา ปี งปม .2559(งบอดุหนุน ) 344,000.00         344,000.00       -                344,000.00       

 -เงินอุดหนนุทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 7,500.00               15,000.00             22,500.00         -                22,500.00         

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

สถานีวิทยุเพือ่การศึกษาและพฒันาอาชีพ(R-Radio Network) -                    

ประจ าปงีบประมาณ 2559

 -โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวเพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนด้วยคุณภาพ 10,000.00          10,000.00      10,000.00         

และมาตรฐานใหม้ีสมรรถนะและความพร้อมเพือ่เข้าสู่ตลาดแรง

(การด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาโดยต้นสังกัด

ปกีารศึกษา 2558)

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
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รวมทั้งสิน้

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/
หุน่ยนต์  วิจัย

สร้างองค์ความรู้
รายจ่ายอื่น รวม

1.
โครงการ
อาชีว 
สร้าง

ผู้ประกอบก
ารใหม่

2.โครงการ
สนบัสนนุ 
คชจ.ต้ังแต่

ระดับ
อนบุาลจน

จบ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(โครงการ
เรียนฟรี 

เรียนดี 15 ป)ี
(1,315,279)

3.
โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพ
การจัด
อาชีวศึก
ษาทวิ
ภาคี

4.
โครงกา
รFix it

 
center

5.
โครงกา
รคุณ
ธรรม 
จริยธร

รม

รวมทั้งสิน้

 1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา -                     10,000.00          -                     -                  222,000.00    232,000.00       -         -            -      -    -    -                232,000.00       

    -  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน (อาชวีอาสาเทศกาลปีใหม ่2559) 12,000.00      12,000.00         12,000.00         

    -  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน (อาชวีอาสาเทศกาลสงกรานต์ปี 2559) 20,000.00      20,000.00         20,000.00         

    -  โครงการความร่วมมอืเพื่อสร้างการรับรู้และความเขา้ใจเกีย่วกบัการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอลแกป่ระชาชน 190,000.00    190,000.00       190,000.00       

    -  โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชวีศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผู้เรีนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มสีมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน10,000.00             10,000.00         10,000.00         

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
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1. ประมาณการรายรบั 72,569,341.88 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 21,596,231.88 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 5,887,631.88    บาท
 - คาดว่ามรีายรับในปีต่อไป 15,708,600.00  บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2559 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รบั 50,973,110.00 บาท
งบบุคลากร 12,831,360.00 บาท
งบด าเนินงาน 14,000,000.00 บาท
งบลงทุน 1,900,000.00   บาท
งบเงินอดุหนุน 20,000,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น 2,241,750.00 บาท

2. ประมาณการรายจา่ย 76,859,001.88 บาท -4,289,660.00
งบบุคลากร 12,831,360.00 บาท
 - เงินเดือน 7,432,440.00       บาท
 - ค่าจ้างประจ า -                       บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4,516,920.00       บาท
 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า บาท
 - เงินอื่น (ๆวิทยฐานะ+ประจ าต าแหน่ง) 882,000.00          บาท
งบด าเนินงาน 47,269,730.00 บาท
 -  ค่าตอบแทน 18,189,120.00     บาท 534,142.00       
 -  ค่าใช้สอย 5,190,000.00       บาท
 -  ค่าวัสดุ 9,088,309.00       บาท
 - ค่าสาธารณูปโภค 3,294,000.00       บาท
 - ค่าด าเนินงานโครงการตามภาระงานของสถานศึกษา/สอศ.11,508,301.00     บาท
งบลงทุน 1,900,000.00 บาท
 -  ค่าครุภัณฑ์ 1,900,000.00       บาท
 -  ส่ิงกอ่สร้าง -                       บาท
 - รายการปรับปรุงตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิ บาท
งบเงินอุดหนุน 7,470,620.00 บาท
 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่
และหุน่ยนต์*

440,000.00          บาท
 - อดุหนนุโครงการเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ -                       บาท
 - อดุหนุน อศ.กช. -                บาท
 - ทุนการศึกษาเฉลิม
ราชกมุารี* 22,500.00            บาท
 - อดุหนุนโครงการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(โครงการ
เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี)* 6,858,120.00       บาท
 - อดุหนุนการสอน
เกษตรระยะส้ัน -                       บาท
 - อดุหนุนกจิกรรม
องค์การ อกท. -                       บาท
 - อดุหนุนกจิกรรม
องค์การวิชาชีพ
อตุสาหกรรม -                       บาท
 - อดุหนุนการหา
รายได้ระหว่างเรียน* 120,000.00          บาท

3.2 ประมาณการรายรบั - รายจา่ย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ปีต่อไป)

สว่นที่ 3 

วิทยาลยั  วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
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 - อดุหนุนนักเรียน
จังหวัดภาคใต้ -                       บาท
 - อดุหนุนกจิกรรม
องค์การวิชาชีพพาณิช
ยกรรม -                       บาท
 - ทุนการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี* 30,000.00            บาท
 - โครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ -                บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 7,387,291.88     บาท
งบพัฒนาสถานศึกษา(ฉุกเฉิน) 5,887,631.88       บาท
รายจ่ายอ่ืนตามวัตถุประสงค์ 1,499,660        บาท
Fix it center* 551,260.00          บาท
โครงการเร่งรัดประสิทธิภาพการเรียนการสอนครูน(จา้งครู) 189,600.00          บาท
โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน 120,000.00          บาท
โครงการจดัหาบคุคลสนับสนุนการเรียนการสอนคืนครูใหน้ักเรียน 147,000.00          บาท
โครงการยกระดับการจดัการอาชีวศึกษาทวิภาคี 38,300.00            บาท
โครงการเพิม่ขีดความสามารถทางภาษา(ภาษาจนี) 20,000.00            บาท
โครงการจดัวัสดุการศึกษา ป.ตรี 45,000.00            บาท
โครงการจดัทนุการศึกษาระดับปริญญาตรี สายปฏิบติัการ 30,000.00            บาท
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(ศูนย์บม่เพาะ)84,000.00            บาท
เงินอุดหนุนทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 22,500.00            บาท
โครงการผลิตส่ือสารคดี(R-Radio Network) 20,000.00            บาท
โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวฯการด าเนินงานประเมิน 10,000.00            บาท
คุณภาพในอาชีวศึกษาโดยต้นสังกัด ป ี2558

โครงการอาชีวอาสาเทศการปใีหม่ ป2ี559 12,000.00            บาท
โครงการอาชีวอาสาเทศการสงกรานต์ ป2ี559 20,000.00            บาท
โครงการความร่วมมือเพือ่สร้างการรับรู้และ 190,000.00          บาท
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมโทรทศัน์ภาคพืน้ดิน

ในระบบดิจติอลแก่ประชาชน

โครงการจดัต้ังศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศการวันหยุด 30,000.00            บาท
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สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ก.แผนงานบรหิารและจดัการอาชีวศึกษา
 1.งบบุคลากร
   1.1 เงินเดือน/ค่าครองชีพ 7,432,440.00       7,432,440.00       ข้อ 10
   1.2 เงินเดือนพนักงานราชการ 4,516,920.00       4,516,920.00       
   1.3 ค่าจ้างชั่วคราว ข้อ 10
        - ครูจ้างสอน 3,935,760.00       3,935,760.00       
        - เจ้าหน้าที่ธุรการ 3,195,720.00       3,195,720.00       
        - นักการภารโรง/แมบ่้าน/พนักงานขับรถ/ยาม 1,320,840.00       1,320,840.00       
   1.4 เงินประจ าต าแหน่ง/วิทยฐานะ 882,000.00          882,000.00          
2. งบด าเนินการ ข้อ 1,7,9,10
  2.1 ค่าตอบแทน
         2.1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา -                       -                       -                      -                       
         2.1.2 ค่าสอนเกนิภาระงาน(ปวช./ปวส) 4,995,458.00       534,142.00          -                      5,529,600.00       
         2.1.3 ค่าสอนเกนิภาระงาน(เทียบโอน)) 2,220,000.00      2,220,000.00       
         2.1.4 ค่าสอนเกนิภาระงาน( ป.ตรี) 172,800.00         172,800.00          
         2.1.5 ค่าธุรการนอกเวลา 1,814,400.00       -                       -                      1,814,400.00       
         2.1.6 ค่าเช่าบ้าน -                       -                       -                      -                       
  2.2 ค่าใช้สอย
         2.2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,500,000.00       283,000.00         2,783,000.00       
         2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 400,000.00          -                       -                      400,000.00          
         2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 500,000.00          -                      500,000.00          
         2.2.4 ค่าเช่าอนิเตอร์เน็ต(Internet+Computer) -                       -                       -                      -                         อน. 3.1.4(156,000)

         2.2.5 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน -                       -                       -                      -                       
         2.2.6 ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง 890,000.00          -                      890,000.00          
         2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการ(ยาม) 300,000.00          -                      300,000.00          
         2.2.8 ค่าเอกสารทางวิชาการ -                       150,000.00         150,000.00          
         2.2.9 ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม -                       -                      -                       
         2.2.10 ค่ารับรองและพธีิการ -                       -                      -                       
         2.2.11 เงินสมทบประกนัสังคม 200,000.00          400,000.00          -                      600,000.00          
 2.3 ค่าวัสดุ ข้อ 1,2,7,8
        2.3.1 วัสดุกอ่สร้าง 200,000.00          -                      200,000.00          
        2.3.2 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 90,332.00            -                      90,332.00            
        2.3.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 400,000.00          300,000.00         700,000.00          
        2.3.4 วัสดุยานพาหนะ 200,000.00          200,000.00          -                      400,000.00          
        2.3.5 วัสดุหนังสือ วารสาร และต าราเรียน -                       80,000.00           80,000.00            
        2.3.6 วัสดุห้องสมดุ -                       20,000.00           20,000.00            
        2.3.7 วัสดุคอมพวิเตอร์ 50,000.00            50,000.00           100,000.00          
        2.3.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00            -                      10,000.00            
        2.3.9 วัสดุการเกษตร 50,000.00            50,000.00            100,000.00          
       2.3.10 วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000.00            200,000.00         250,000.00          
       2.3.11 ค่าเวชภัณฑ์ 30,000.00           30,000.00            
       2.3.12  ค่าวัสดุเอกสารการพมิพ์ 150,000.00          150,000.00          

ยอดยกไป 25,631,550.00   9,636,462.00     3,505,800.00    38,773,812.00   

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ
แหลง่ค่าใช้จา่ย

รวม
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สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 25,631,550.00   9,636,462.00     3,505,800.00    38,773,812.00   
       2.3.13 ค่าวัสดุถาวร 50,000.00            50,000.00            
       2.3.14 ค่าวัสดุส านักงาน 130,000.00          -                       -                      130,000.00          
 วัสดุฝ่ายบรหิารทรพัยากร -                       -                       
  -  งานบริหารงานทั่วไป 66,000.00            70,000.00           136,000.00          
  -  งานบุคลากร 23,000.00            -                      23,000.00            
  -  งานการเงิน 60,000.00            -                      60,000.00            
  -  งานบัญชี 28,000.00            -                      28,000.00            
  -  งานพสัดุ 69,000.00            -                      69,000.00            
  -  อาคารสถานที่ 20,000.00            -                      20,000.00            
  - 'งานนประชาสัมพนัธ์ 18,000.00            -                      18,000.00            
  -  งานทะเบียน 64,000.00            -                      64,000.00            
 วัสดุฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ -                       -                       
  -  งานวางแผนและงบประมาณ 20,000.00            30,000.00           50,000.00            
 -   งานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 15,000.00            15,000.00            
  -  งานความร่วมมอื 10,000.00            10,000.00            
  -  งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกจิ 15,000.00            15,000.00            
  -  งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ 12,000.00            12,000.00            
  -  งานประกนัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการศึกษา 20,000.00            20,000.00            
 วัสดุฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา -                       
  -  งานปกครอง 5,000.00              5,000.00              
  -  งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา 30,000.00            30,000.00            
  -  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 15,000.00            15,000.00            
  -  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 15,000.00            30,000.00           45,000.00            
  -  งานครูที่ปรึกษา 15,000.00            15,000.00            
  -  โครงการพเิศษและบริการชุมชน 10,000.00            10,000.00            
 วัสดุฝ่ายวิชาการ -                       
  -  งานวัดผลและประเมนิผล 30,000.00            30,000.00           60,000.00            
  -  งานหลักสูตรการเรียนการสอน 20,000.00            20,000.00            
  -  งานวิทยบริการและห้องสมดุ 10,000.00            10,000.00            
  -  งานทวิภาคี 15,000.00            15,000.00            
  - งานส่ือการเรียนการสอน 10,000.00            10,000.00            
      2.3.13 วัสดุการศึกษาและการฝึก
        - วัสดุฝึกสาขาวิชาเคร่ืองกล/ช่างยนต์ 419,507.50          46,175.00           465,682.50          
          - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์/อิเล็กอุตฯ 153,395.00          12,250.00           165,645.00          
        - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง 370,000.00          84,000.00           454,000.00          
        - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างกอ่สร้าง/โยธา 210,820.00          94,750.00           305,570.00          
        - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 83,076.25            83,076.25            
        - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างเชื่อม/เทคนิคโลหะ 127,562.50          11,375.00           138,937.50          
        - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เคร่ืองมอืกล/เทคนิคการผลิต 279,782.50          31,325.00           311,107.50          
        - วัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,487.50              2,550.00             4,037.50              

ยอดยกไป 26,426,550.00     11,282,093.25     3,948,225.00      41,656,868.25     

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ
แหลง่ค่าใช้จา่ย

รวม
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

 

สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 26,426,550.00   11,282,093.25   3,948,225.00    41,656,868.25   
          - วัสดุฝึกสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ -                       198,985.00          53,050.00           252,035.00          
          - วัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี -                       221,537.50          58,000.00           279,537.50          
          - วัสดุฝึกสาขาวิชาการขาย/การตลาด -                       86,019.50            12,600.00           98,619.50            
          - วัสดุฝึกแผนกวิชาสามญั สัมพนัธ์ -                       131,486.75          -                      131,486.75          
          -  วัสดุฝึก ป.ตรี 45,000.00            -                       14,250.00           59,250.00            
  2.5 ค่าสาธารณปูโภค ข้อ 10
         2.4.1 ค่าไฟฟา้ 350,000.00          -                       2,050,000.00      2,400,000.00       
         2.4.2 ค่าโทรศัพท์/UBC -                       -                       204,000.00         204,000.00          
         2.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข -                       -                       60,000.00           60,000.00            
         2.4.4 ค่าขยะและดูดส่ิงปฏิกลู -                       -                       30,000.00           30,000.00            
         2.4.5 ค่าน้ าประปา -                       -                       600,000.00         600,000.00          
3. งบอุดหนุน  
3.1 เงินอุดหนุน(เรยีนฟร ี15 ปี)*
   3.1.1 ค่าหนังสือเรียน -                       3,144,000.00       -                      3,144,000.00       
   3.1.2 ค่าอปุกรณ์การเรียน -                       723,120.00          -                      723,120.00          
   3.1.3  ค่าเคร่ืองแต่งกาย -                       1,497,600.00       -                      1,497,600.00       
   3.1.4 ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน -                       1,493,400.00       -                      1,493,400.00       

4. งบลงทุน
  4.1 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                       -                       -                       -                       
  4.2  ค่าครุภัณฑ์* 1,900,000.00       -                       1,660,500.00      3,560,500.00       ม.2 ตบช.12

  4.3 ครุภัณฑ์ ป.ตรี* -                      -                       
5. งบรายจา่ยอ่ืน ๆ(งบฉุกเฉิน) -                       -                       10,095,246.88    10,095,246.88     

ข. แผนงานจดัการฝึกอบรมวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต (ระยะสัน้ สรา้งงาน สรา้งอาชีพ)

1.1   งานฝึกและพัฒนาอาชีพ
  1. โครงการตามแนวพระราชด าริ รร .ต ารวจตระเวนชายแดน(ตชด.) 150,000.00          -                       -                      150,000.00          
  2.  โครงการ อบต.สัญจร อ.ย้ิม เทศบาลเคล่ือนที่ 40,000.00            -                       -                      40,000.00            
  3. โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพ 9+1 และ 12+1 -                       -                       -                       
  4. โครงการฝึกอบรมระยะส้ัน* - -                       -                      -                       

ค. แผนงานวิจยั
  1. โครงการผลงานส่ิงประดิษฐ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี* -                       344,000.00          96,000.00           440,000.00          
  2. โครงการ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้* -                       -                       -                      -                       

1.2 งานจดัการศึกษาวชิาชีพ งานทวิภาคี

1.  โครงการส่งเสริมผลิตและพัฒนาครูในสถานประกอบการ* -                       -                       -                      -                       รองบประมาณ 

2.โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ การลงนามความร่วมมือ 20,000.00            20,000.00            
3.โครงการเตรียมความพร้อมนกัเรียนนกัศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 5,000.00              -                       5,000.00              
4.โครงการปฐมนเิทศนกัเรียนนกัศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 5,000.00              -                       5,000.00              
5.โครงการนเิทศติดตามนกัเรียนนกัศึกษาออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ* 50,000.00            -                       50,000.00            
6.โครงการสัมมนานกัเรียนนกัศึกษาหลังกลับจากฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 5,000.00              -                       5,000.00              
7.โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาทีจ่ัดการ -                       -                       -                      -                       รองบประมาณ 

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเปน็เลิศ*

8.โครงการจัดท าแผนการฝึกอาชีพของสาขาวิชาทีจ่ัดการเรียนการสอน* -                       -                       -                      -                       รองบประมาณ 

ยอดยกไป 28,996,550.00     19,122,242.00     18,881,871.88    67,000,663.88     

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจา่ยตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ
แหลง่ค่าใช้จา่ย

รวม
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

 

สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 28,996,550.00   19,122,242.00   18,881,871.88 67,000,663.88   
1.3  แผนงานพัฒนาคุณภาพ
1. โครงการพัฒนาคนดีและมคีวามสุข  ประจ าปีการศึกษา 2560 อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

2. โครงการพัฒนาคนเกง่และมคีวามสุข  ประจ าปีการศึกษา 2560 อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

3. โครงการจัดกจิกรรมลูกเสือวิสามญั ประจ าปีการศึกษา 2560

 3.1 กจิกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจ าปีการศึกษา 2560 อุดหนุนเรียนฟรี 4.2

 3.2 กจิกรรมชุมนมุลูกเสือวิสามญัระดับสถานศึกษา ภาค ชาติ อุดหนุนเรียนฟรี 4.2

 3.3 การประเมนิกจิกรรมลูกเสือ ระดับ อศจ ., ฉ 4 ,ภาค,ชาติ อุดหนุนเรียนฟรี 4.2

4. โครการกจิกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อุดหนุนเรียนฟรี 4.2

5. โครงการอบรมปฐมนิเทศค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 2560 อุดหนุนเรียนฟรี 4.2

6. โครงการอบรมค่ายคุณธรรม นกัเรียน นกัศึกษาระดับ ปวช .2,3และ ปวส.2 อุดหนุนเรียนฟรี 4.2

    ประจ าปีการศึกษา 2560

7. โครงการเลือกต้ังองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

8. โครงการอบรมเขียนแผนเชิงปฏิบัติการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

9. โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560

10. โครงการแห่เทียนพรรษา อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

11. โครงการแข่งขันกฬีา   ประจ าปีการศึกษา 2560

  11.1 โครงการแข่งขันกฬีาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

  11.2 โครงการแข่งขันกฬีา ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

  11.3 โครงการแข่งขันกฬีา ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

  11.4 โครงการแข่งขันกฬีา ระดับ ชาติ อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

12. โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานและการประกวดกจิกรรมองค์การ 

   12.1 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

          การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานและการประกวดกจิกรรม

          องค์การ ระดับ สถานศึกษา

   12.2 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

          การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานและการประกวดกจิกรรม

          องค์การ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

   12.3 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

          การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานและการประกวดกจิกรรม

          องค์การ ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

   12.4 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

          การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานและการประกวดกจิกรรม

          องค์การ ระดับ ชาติ

13. โครงการประเมนิองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทสไทย ประจ าปี 2560 อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

  13.1 โครงการประเมนิองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ อศจ . อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

  13.2 โครงการประเมนิองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

  13.3 โครงการประเมนิองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

14. โครงการพัฒนาบคุลิกภาพนกัศึกษา 17,400.00           17,400.00            
15. โครงการพิธีมอบใบประกาศแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2559 -                       -                       40,000.00           40,000.00            
16.  โครงการสัปดาหวั์นวิทยาศาสตร์/ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 10,000.00            10,000.00            
17. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เอส-โซ่ -                       -                       -                      -                       หมวดส่ิงประดิษฐ์

18.  โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก(สถานศึกษาเครือข่าย) 50,000.00           50,000.00            
19.  โครงการจัดกิจกรรมกีฬา(อุปกรณ์กีฬา) -                       20,000.00           20,000.00            
20. โครงการส่งเสริมดนตรี  สันทนาการ และการแสดง -                       20,000.00           20,000.00            
21. โครงการจัดท าเอกสารวิชาการ(คู่มือนกัเรีน นกัศึกษา) ประจ าป ี2560 120,000.00         120,000.00          

ยอดยกไป 28,996,550.00     19,132,242.00     19,149,271.88    67,278,063.88     

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจา่ยตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ
แหลง่ค่าใช้จา่ย

รวม
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

 

สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 28,996,550.00   19,132,242.00   19,149,271.88  67,278,063.88   
22.  โครงการกิจกรรม ปจัฉิมนเิทศนกัเรียน นกัศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา -                       5,000.00             5,000.00              
      ประจ าปกีารศึกา 2559

23.  โครงการซ่อมและท าปกหนงัสือ  วารสาร -                       10,000.00           10,000.00            
24.  โครงการปฉัฉิมนเิทศนกัศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา -                       5,000.00             5,000.00              
16.  โครงการสัปดาหห์อ้งสมุด/ส่งเสริมการอ่าน/วันภาษาไทย/วันสุนทรภู่ 10,000.00            10,000.00            
17. .โครงการทศันศึกษาดูงานของนกัศึกษา -                       -                       -                       อุดหนุนเรียนฟรี 4.3

18.  ปา้ยไวนลิประชาสัมพันธ์และรับสมัครนกัศึกษาใหม่ -                       30,000.00           30,000.00            
19.  โครงการทดสอบVQ,ทดสอบมาตรฐานและฝีมือแรงงานวิชาชีพทกุสาขาวิชา  12,000.00            -                       -                      12,000.00            
20.  โครงการคุณธรรม จริยธรรม ปอ้งกันปราบปรามการทจุริต -                       -                       -                      -                       
24.  โครงการทศันศึกษาดูงานของบคุลากร 300,000.00         300,000.00          
25.  โครงการ BIG CLEANING DAY (กิจกรรม 5ส.) 10,000.00            10,000.00            
26. โครงการจัดท าวารสาร สาร DTEC ประจ าปกีารศึกษา 2560 20,000.00           20,000.00            
27. โครงการนวสัมพันธ์/รับการนเิทศ 150,000.00          150,000.00          
28.  โครงการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน 10,000.00           10,000.00            
29. โครงการพัฒนา/ซ่อมแซมบ ารุง /ปรับปรุงอาคารสถานศึกษา -                       
     ถนน โทรศัพท ์ภูมิทศันแ์ละส่ิงแวดล้อม -                       850,000.00         850,000.00          
30. โครงการพัฒนาสารสนเทศ -                       อุดหนุนเรียนฟรี 4.4

31. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและระบบฐานข้อมูล -                       -                       
32.โครงการการพัฒนาวงดนตรีไทย/พื้นบา้น 20,000.00            20,000.00           40,000.00            
33.โครงกาเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบส่ี 80,000.00           80,000.00            ข้อ 3,11,12
34..โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบส่ี 30,000.00           30,000.00            
35. โครงการอบรมการใช้ระบบบริหารแบบ E-Learning -                      -                       
36. โครงการจ้างอาสาสมัคร Projectruch 137,120.00         137,120.00          
37. โครงการจ้างอาสาสมัคร เกาหลี 139,170.00         139,170.00          
38. โครงการจ้างอาสาสมัคร ครูภาษาจีน 139,170.00         139,170.00          
39. โครงการจัดท าแผ่นพับ ปา้ยไวนลิ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 50,000.00           50,000.00            
40. โครงการลงทะเบยีนผ่านธนาคารของนกัเรียน นกัศึกษา 5,000.00             5,000.00              
41. โครงการอบรมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ป ี(ป ี2560-2564) -                       40,000.00           40,000.00            
42. โครงการจดัท าและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจ าปกีารศึกษา 2559 10,000.00           10,000.00            
43. โครงการจัดนทิรรศการงานกาชาดอ าเภอเดชอุดม 20,000.00           20,000.00            
44. โครงการอบรมจัดท าแผนปฏิบติัการประจ าปงีบประมาณ 2560 10,000.00           10,000.00            
45. โครงการ Dtec Open House 2017 80,000.00            80,000.00            
46. โครงการประชุมผู้ปกครอง 10,000.00            10,000.00            
47 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนใหเ้ปน็อัตลักษณ์ -                       -                       -                       
48. โครงการท านบุ ารุงศาสนาศิลปและวัฒนธรรม/ประเพณี -                       -                       -                       
49. โครงการจัดท าตารางเรียน ตารางสอนฯ ประจ าภาคเรียนที ่2/2559และ1/2560 -                       6,500.00             6,500.00              
50.โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 10,000.00            -                       10,000.00            
51.โครงการแหล่งเรียนรู้บริการวิชาชีพเพื่อชุมชนและผู้เรียน -                       -                       -                       
52.โครงการส่งเสริมใหม้ีรายได้ระหว่างเรียน* -                       120,000.00          120,000.00          
53.โครงการอาชีวอาสาเทศการปใีหม่ และเทศการสงกรานต์ ป ี2560* 32,000.00            32,000.00            
54 โครการจัดหาทนุการศึกษาผู้ท าคุณประโยชนใ์หแ้ก่สถานศึกษาฯ -                       -                       -                      -                       
55. โครงการจัดท าส่ือ วิดีทศันเ์สนอวิทยาลัย 20,000.00            -                      20,000.00            
56. โครการเชิญสถานประกอบการประชุมเพื่อท าความเข้าใจ

และชี้แจงข้อตกลงระหว่างองค์กรลงนามความร่วมมือ ประจ าปงีบประมาณ  2560 -                      -                       
57. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านทนุการศึกษา

แลกเปล่ียนนกัศึกษาฝึกปฏิบติังานต่างประเทศ -                       -                      -                       

ยอดยกไป 29,340,550.00     19,262,242.00     21,066,231.88    69,669,023.88     

แหลง่ค่าใช้จา่ย
รวมรายการ

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจา่ยตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560              
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

  

สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 29,340,550.00   19,262,242.00   21,066,231.88  69,669,023.88   
58. โครงการเตรียมความพร้อมรับประเมินศูนย์บม่เพาะ ระดับ 

อศจ. ภาค และชาติ 60,000.00            60,000.00            
60. โครงการรับสมัครนกัเรียน นกัศึกษาใหม่ ประจ าป ี2560 2,000.00             2,000.00              
61. โครงการ English Camp 2017 10,000.00            10,000.00            

แผนงานเรง่รดัและปฏิรปูการศึกษาและการ
เรยีนรู้ตลอดชีวติ

1.แผนงบประมาณเรง่รดัและปฏิรปูการศึกษา
1.  โครงการความร่วมมอืและพฒันาก าลังคนด้านอาชีวะ -                       -                       

2.  แผนงบประมาณขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบท
1. โครงการอาชีวะเพื่อแกป้ัญหาความยากจน/108 อาชีพ 50,000.00            -                       50,000.00            โครงการพิเศษฯ

3. แผนงบประมาณโครงสรา้งพ้ืนฐานทางปัญญา
1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(ศูนย์บม่เพาะ)* -                       84,000.00            -                      84,000.00            งานการค้าฯ

4.  แผนงขยายโอกาศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ผลผลิต ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน * 50,000.00            -                       -                      50,000.00            โครงการพิเศษฯ

แผนงานรองรบักรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น
1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)* 551,260.00          -                       -                      551,260.00          

การด าเนินงานตามนโยบายเรง่ด่วน 
ตามยทุธศาสตรแ์ละโครงการหลัก

โครงการตามยทุธศาสตร ์สอศ.และ ศธ.
1.  โครงการตามนโยบายเร่งด่วน -                       -                      -                       
2.  โครงการตามนโยบายตามยุทธศาสตร์ -                       -                      -                       
3. โครงการบริหารความเส่ียง 5 ด้าน 50,000.00            50,000.00            บท.และงานปกครอง

   3.1 ด้านความปลอดภัย
            3.1.1 โครงการจัดระเบียบวินัยการจราจร และการ -                       -                       -                      -                       
                    จอดรถจักรยานภายในสถานศึกษา
   3.2 ด้านทะเลาะวิวาท
            3.2.1 โครงการป้องกนัการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา -                       -                       -                      -                       
   3.3 ด้านส่ิงเสพติด
            3.3.1 โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา -                       -                       -                      -                       เงินรับฝาก
            3.3.2 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด -                       -                       -                      -                       
   3.4 ด้านสังคม
            3.4.1 โครงการไกล่เกี่ยข้อพพิาทใมนสถานศึกษา -                       -                       -                      -                       
            3.4.2 โครงการตรวจเคร่ืองแต่งกายนักเรียน นักศึกษา -                       -                       -                      -                       
            3.4.3 โครงการปรับแปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา -                       -                       -                      -                       
                    ในการท ากจิกรรมหน้าเสาธง
   3.5 ด้านการพนันและการมัว่สุม
            3.5.1 โครงการป้องกนัการมัว่สุมในสถานศึกษา -                       -                       -                      -                       
4. โครงการประเมนิความพงึพอใจของสถานศึกษาหน่วยงานชุมชน -                       -                       -                      -                       งานแนะแนว
ที่มต่ีอคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน
5. โครงการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ -                       7,000.00              -                      7,000.00              งานหลักสูตร
สอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการ

ยอดยกไป 30,051,810.00     19,413,242.00     21,068,231.88    70,533,283.88     

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ
แหลง่ค่าใช้จา่ย

รวม
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

  

สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 30,051,810.00   19,413,242.00   21,068,231.88  70,533,283.88   
   5.1 กจิกรรมส ารวจข้อมลูความต้องการในการพฒันาหลักศูตร งานหลักสูตร
   5.2  กจิกรรมพฒันาหลักสูตรร่วมกบัสถานประกอบการและ งานหลักสูตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   5.3 กจิกรรมการทดลองใช้หลักสูตร งานหลักสูตร
   5.4 กจิกรรมการประเมนิหลักสุตร งานหลักสูตร
   5.5 กจิกรรมการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒันา งานหลักสูตร
แล้วตามข้อ 1-4 ไมเ่กนิ 3 ปีไปใช้
6. โครการจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนความรู้ 370,000.00         370,000.00          งานหลักสูตร
และประสบการณ์
7. โครงการจัดการเรียนการสอนทุนระดับปริญญาตรี 30,000.00            -                       -                      30,000.00            งานหลักสูตร
8.โครงการประเมนิความพงึพอใจในการบริหารจัดการ -                       -                       งานศูนย์ข้อมลู
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศึกษา
9. โครงการพฒันา ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมทิัศน์ของ งานอาคารฯ
สถานศึกษา(ปรับปรุงอาคารสถานที)่ -                       413,758.00          413,758.00          
10. โครงการประเมนิความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมและ -                       -                       -                      -                       งานอาคารฯ
ภูมทิัศน์ของสถานศึกษา
11. โครงการพฒันาระบบจัดซ้ือ จัดจ้างพสัดุ ครุภัณฑ์ -                       -                       งานพสัดุ
12. โครงการประเมนิความพงึพอใจต่อการจัดหา งานพสัดุ
การใช้วัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพวิเตอร์
13. โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา -                       -                       -                      -                       งานบุคลากร
14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา -                       -                       -                      -                       งานบุคลากร
ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
15. โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทาง -                       -                       -                      -                       งานบุคลากร
การศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษากบัหน่วยงานอื่น
16. โครงการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทาง 100,000.00          -                       50,000.00           150,000.00          งานบุคลากร
การศึกษา(การเงิน บริหารงานทั่วไป บุคลากร)/ผลิตและพัฒนาส่งเสริมคุณ

ภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากร*

17. โครงการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา -                       -                       งานบุคลากร
ได้รับประกาศเกยีรติคุณด้านวิชาการ วิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
18. โครงการจัดหาภูมปิัญญาท้องถิ่น/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 50,000.00            -                       50,000.00            สาขาวิชา
ทั้งในและต่างประเทศ
19. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา* 120,000.00          120,000.00          
20. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน* 38,300.00            38,300.00            
21. โครงการอบรมเสริมความรู้ใหแ้ก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และจกัรยานยนต์ -                       -                       งปม.จากผู้เขา้รับการอบรม

22 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา* 120,000.00          120,000.00          
23. โครงการอาชีวพฒันา* -                       -                       
24. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา* 20,000.00            20,000.00            
25. โครงการคุณธรรม จริยธรรม* -                       -                       
26. โครงการทุนเฉลิมราชกมุารี* -                       45,000.00            45,000.00            
27. จัดต้ังศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศการวันหยุด* 30,000.00            30,000.00            โครงการพเิศษฯ

28. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดท ารายงานการ
ประเมนิตนเอง รายบุคคลและระดับสาขาวิชา -                       28,000.00            28,000.00            งานประกันฯ

ยอดยกไป 30,560,110.00     19,900,000.00     21,488,231.88    71,948,341.88     

แหลง่ค่าใช้จา่ย
รวม

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ
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สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 30,560,110.00   19,900,000.00   21,488,231.88  71,948,341.88   
29. โครงการประกนัอบุัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2560 -                       -                       -                      -                        เงินรับฝาก

30. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2560 -                       -                       -                      -                        เงินรับฝาก 

31. โครงการบริจาคโลหิต ประจ าปีการศึกษา 2/2559 , 1/2560 2,000.00              -                       -                      2,000.00              
32. โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก 6,000.00              -                       -                      6,000.00              
34. โครงการวันปิยมหาราช -                       -                       -                      -                       อุดหนุนเรียนฟรี 4.4

35. โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 65,000.00            -                       -                      65,000.00            
(โล่ เกยีรติบัตรฺ) -                       -                       -                      -                       
37. โครงการจัดหาทุนการศกษึาท าคุณประโยชน์ให้แกส่ถานศึกษา
เนื่องในวันไหว้ครู ประจ าปี 2560 -                       -                       -                      -                       
38. โครงการจัดหาทุนการศึกษาศิษย์เกา่ DTEC เพื่อน้อง -                       -                       -                      -                       งานแนะแนว

39. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 2,000.00              -                       -                      2,000.00              งานแนะแนว

40. โครงการส ารวจความพงึพอใจของสถานประกอบการ 2,000.00              2,000.00              งานแนะแนว

ที่มคุีณลักษณะอนัพงึประสงค์(คุณธรรม จริยธรรม)
41.โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ -                       -                       -                      -                       งานแนะแนว

42. โครงการศิษย์เกา่แนะน าน้องท างานและศึกษาต่อ -                       -                       -                      -                       งานแนะแนว

43. โครงการจัดสอบ V-NET -                       -                      -                       
44. โครงการพจิารณาเพื่อเสนออนุมติัผลการเรียน(2/59,1/60) 2,000.00              -                       -                      2,000.00              
45. โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่
 ประจ าปี 2560 3,000.00              -                       -                      3,000.00              
46. โครงการระน้ าด าหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ าปี 2560 3,000.00              -                       -                      3,000.00              
47. โครงการท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2560 -                       -                       84,000.00           84,000.00            
48. โครงการมอบตัวนกัเรียน นกัศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 2560 5,000.00              -                       -                      5,000.00              
49. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 5,000.00              -                       -                      5,000.00              
60. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี 2560-2563 40,000.00            40,000.00            
61. โครงการความร่วมมอืเพื่อสร้างการรับรู้และ 190,000.00          190,000.00          
ความเข้าใจเกี่ยวกบัการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลแกป่ระชาชน*
62. โครการผลิตส่ือสารคดีประกอบการเรียน การสอนให้กบัสถานี 20,000.00            20,000.00            
วิทยุเพื่อการศึกษาและพฒันาอาชีพ(R-Radio Network)*
63. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย 10,000.00            10,000.00            
64. โครงการจัดซ้ือสแตนบอร์ดติดป้ายประชาสัมพนัธ์ 10,000.00            10,000.00            
65.โครงการตรวจประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 40,000.00            40,000.00            
ระดับแผนกและสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2559 10,000.00            10,000.00            
66. โครงการเตรียมความพร้อมและรับการประเมนิสถานศึกษา 80,000.00            80,000.00            
รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2559
67.โ ครงการเย่ียมบ้าน-หอพกัรียน นักศึกษา -                       -                       -                      -                       งปม.จากโครงการออกกลางคัน

68. โครงการนักเรียน นักศึกษาพบครูที่ปรึกษา -                       -                       -                      -                       งปม.จากโครงการออกกลางคัน

69. โครงการปลูกจิตส านึกครูที่ปรึกษาในการช่วยเหลือผู้เรียน -                       -                       -                      -                       งปม.จากโครงการออกกลางคัน

70. โครงการวันคลิสต์มาส  2016 8,000.00              8,000.00              สามญั สัมพนัธ์
71. โครงการนิเทศการจดัการเรียนการสอน(นิเทศภายใน)ประจ าปกีารศึกษา 2/59,1/60 -                       -                       -                      -                       งานหลักสูตรฯ
72. โครงการจัดการเรียนรการสนอภาคฤดูฝน ปีการศึกษา 1/60 -                       -                       -                      -                       งานหลักสูตรฯ
73. โครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 -                       -                       -                      -                       งานหลักสูตรฯ
74. โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียรรู้ ที่มุง่เน้นสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและบูรณาการตาม
โครงการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน สู่หน่วยการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 -                       10,000.00            -                      10,000.00            งานหลักสูตรฯ

ยอดยกไป 30,973,110.00     20,000,000.00     21,572,231.88    72,545,341.88     

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจา่ยตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ
แหลง่ค่าใช้จา่ย

รวม

             



44  

                 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 30,973,110.00   20,000,000.00   21,572,231.88  72,545,341.88   
75. โครงการประกวดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยรเฉพาะทาง งานส่ือการเรียนฯ
(ช่างยนต์,ไฟฟา้ก าลัง,บัญช,ีคอมพวิเตอร์ฯ)
76. โครงการจัดอบรมส่ือการเรียนการสอนคอมพวิเตอร์ -                       24,000.00           24,000.00            งานส่ือการเรียนฯ

ยอดยกไป 30,973,110.00   20,000,000.00   21,596,231.88  72,569,341.88   

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจา่ยตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ
แหลง่ค่าใช้จา่ย

รวม
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2560 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                  
1.  ชื่อโครงการ  อบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ  จริยธรรม  และต่อต้านยาเสพติด 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                            
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050                  
โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  -                 
E-mail             -                                                                                                                
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542  

(ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.  2545  ) มาตรการ 22 ,23  และ 24  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอันพ่ึง
ประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และการ
ปรันคุณภาพ  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลผู้เรียน  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็น
กิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 3 ดี  (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 
(Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free)  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงได้จัดด าเนิน
โครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ  ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถเล่าเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้
ถูกต้อง                                                                                       
3.2  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเป็นผู้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด  

           3.3  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาใหม่ได้รับพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
4.  ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  880  คน                                                                                           
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาใหม่จะได้รับความรู้ความเข้าใจและสารถศึกษาเล่าเรียน

และปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องเป็นผู้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและได้รับการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรมปฏิบัติตนเป็นคนดี เก่งและมีความสุขได้                                                                                                                                                                        

6. กลุ่มเป้าหมาย :  1. นักเรียน  ระดับ  ปวช1  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  640  คน      
2. นักศึกษา  ระดับ  ปวส1  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  380 คน                                                                                                                

7.  พ้ืนที่ด าเนินการ :             ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                               
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    นักเรียน  นักศึกษาใหม่จะได้รับความรู้ความเข้าใจและสารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติ
ตามระเบียบของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องเป็นผู้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและได้รับการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  

                                                                                                                                                                                                                    

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
                                                      

  
10.  การติดตาม  ประเมินผล 

- วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลา   เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน มิถุนายน  2560 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน  ระดับ  ปวช.1  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  620 

2. นักศึกษา  ระดับ  ปวส.1  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  360    
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน  นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถศึกษา
เล่าเรียนปฏิบัติตามกฎของวิทยาลัย 

2. นักเรียน  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเป็นผู้ปลอดภัยและ
ห่างไกลยาเสพติด  ได้รับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 

 

 

เชิงเวลา เดือน  พฤษภาคม  2560    3 วัน      วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  10,000        บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
อบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ  จริยธรรม  และต่อต้านยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2560 

   

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตร

มาส(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เสนอโครงการขออนุมัติ       880  คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม           10,000.00  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ         อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน         จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร     



              
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                   
6. ด าเนินการตามโครงการ                   
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                   
                      
                      
                      
                      
                      

รวมเงิน           10,000.00  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ           10,000.00  
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2560 
      วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         

1. ชื่อโครงการ    โครงการพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2560    
ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                           
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  -                
E-mail             -                                                                                                                

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542  
(ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.  2545  ) มาตรการ 22 ,23  และ 24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอันพ่ึง
ประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และ
การปรันคุณภาพ  มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   เป็น
กิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 3 ดี  (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 
(Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free)  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงได้จัดด าเนิน
โครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ  ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

ครู  เป็นบุคคลที่มีหน้าบทบาทที่ส าคัญยิ่งในสังคม  เพราะครูเป็นทรัพยากรมนุษย์ทีมีบทบาทในการ
ให้ความรู้ในการอบรมและสอนลูกศิษย์ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เป็นผู้ที่มีความคู่คุณธรรม    

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือให้ลูกศิษย์แสดงออกซึ้งความเคารพเทินทูนและร าลึกของพระคุณ ครู – อาจารย ์ 

         3.2  เพ่ือให้ครู – อาจารย์  นกัเรียน  นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงามที่ สืบทอดกันมาแต่โบราณ                                      
           3.3  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ                      

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :    นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จ านวน   2,305  คน                                                                                            
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  นักเรียน  นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพเทินทูนและร าลึกถึงพระคุณ

ของครู อาจารย์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณตามจารีตประเพณี                                                                                            
6. กลุ่มเป้าหมาย :  1.นักเรยีน  ระดับ  ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  1,500  คน                                

2.นักศึกษา  ระดับ ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน     755 คน                                                                                                            
7.  พ้ืนที่ด าเนินการ :       ณ  วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                       
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    นักเรียน  นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพเทินทูนและร าลึกถึงพระคุณของครู 
อาจารย์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณตามจารีตประเพณี  

      

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   
 

 
10.  การติดตาม  ประเมินผล 

-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลา  เดือน  มิถุนายน  2560     
 

 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  นักเรียน  ระดับ  ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  1,500   

2.  นักเรียน  ระดับ  ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    755 
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียน  นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพเทินทูนและร าลึก
ถึงพระคุณ  ของครู อาจารย์ 

2. ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงานที่สืบทอดกันมาแต่
โบราณตามจารีตประเพณี                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

เชิงเวลา เดือน  มิถุนายน  2560    1   วัน วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  12,000  บาท บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2560 

       

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เสนอโครงการขออนุมัติ       2,305  คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม           12,000.00  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ         อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน         จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร     



              
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                   
6. ด าเนินการตามโครงการ                   
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                   
                      
                      
                      
                      
                      

รวมเงิน           12,000.00  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ           12,000.00  



51  

                 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2560 
      วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                   

1. ชื่อโครงการ   โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน  ระดับจังหวัด ภาค และชาติ  ประจ าปีการศึกษา  2559  
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050                 
โทรสาร  045-429050     โทรศัพท์เคลื่อนที่  -                 
E-mail             -                                                                             

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
(ปรับปรุงแก้ไข พศ  2545  ) มาตรการ 22 ,23  และ 24  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอันพ่ึง
ประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และ
การปรันคุณภาพ  มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เป็น
กิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 3 ดี  (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 
(Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free)  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงได้จัดด าเนิน
โครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ  ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมให้นักเรียน  
นักศึกษาได้ออกก าลังกาย  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์  ในด้านความคิด 
ความเสียสละ มีความมานะ อดทน รู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย  มีความสามัคคีโดยอาศัยกีฬาเป็นสื่อ              

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
3.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในเชิงกีฬาตามที่ตนเองชอบและถนัด 
3.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด 
3.3  เพ่ือฝึกฝนให้รักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีความรับผิดชอบและเกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ 
3.5  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัย ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ จังหวัด ภาค และชาติ 
ต่อไป            

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  1,912  คน              
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : ได้ตัวแทนนักกีฬา  ในแต่ละชนิดกีฬา                                                                                                                                                                                  
6. กลุ่มเป้าหมาย :  1. นักเรียน  ระดับ  ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  1,800  คน                                         

                                2. บุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    จ านวน     112 คน                                                                                                                     
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7.  พ้ืนที่ด าเนินการ :  ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในเชิงกีฬาตามที่ตนเองชอบและถนัด 

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดฝึกฝนให้รักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มี
ความรับผิดชอบและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  และเพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัย ในการเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ จังหวัด ภาค และชาติ ต่อไป               

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   
            

 
10.  การติดตาม  ประเมินผล 

-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลา   เดือน  กันยายน  2559 
 

 

 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริ นักเรียน  ระดับ  ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   1,800   

บุคลากร   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    112 
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษาได้เล่นกีฬา  เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
นักเรียน  นักศึกษาสมรรถภาพแข็งแรง  และมีสุขภาพจิตที่ดี      

 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2559 - กันยายน  2560   12 เดือน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  320,000  บาท   บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน  ระดับจังหวัด ภาค และชาติ  ประจ าปีการศึกษา  2559  

    

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เสนอโครงการขออนุมัติ       2,305  คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ        อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน        จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร     



            
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                  
6. ด าเนินการตามโครงการ                  
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                  
  ระดับสถานศึกษา          - วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม           40,000.00  
  ระดับจังหวัด          - อศจ.อุบลราชธานี           80,000.00  
  ระดับ ภาค          - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          150,000.00  
  ระดับ ชาติ          - ตามท่ีก าหนด           50,000.00  
                      

รวมเงิน          320,000.00  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ          320,000.00  
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2560 

 

     วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                   
1.  ชื่อโครงการ  โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ประจ าปีการศึกษา  2560  

ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์  045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  -                 
E-mail             -                                                                             

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
(ปรับปรุงแก้ไข พศ  2545  ) มาตรการ 22 ,23  และ 24  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอันพ่ึง
ประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และ
การปรันคุณภาพ  มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุงศาสน า ศิลปะ 
วัฒนธรรม  สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เป็น
กิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 3 ดี  (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 
(Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free)  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงได้จัดด าเนิน
โครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ  ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันยาวนาน  เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษามีวันส าคัญต่างๆ
มากมาย ทั้งทางด้านชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ที่วิทยาลัยที่มีส่วนร่วม  จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็ว  ในการในการท ากิจกรรมวันส าคัญจึงได้ท าโครงการนี้ขึ้น           

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :     
3.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน  และเผยแพร่วันส าคัญของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์        
3.2 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น                                                    
3.3 เพ่ืออนุรักษ์เพณี  วัฒนธรรมอันดีงานของไทย           

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :   ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  3,000  คน                                                                                          
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  นักเรียน  นักศึกษามีจิตส านึกท่ีดีและได้แสดงออกถึงความรักชาติ  ศาสนา  

และพระหากษัตริย์  ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมและร่วมกับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์                                                    

6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน  นักศึกษา ครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  และชุมชนใกล้เคียงในเขต      
อ าเภอเดชอุดม  จ านวน  3,000  คน                                                                                   



55  

                 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :     ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                               
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    นักเรียน  นักศึกษามีจิตส านึกที่ดีและได้แสดงออกถึงความรักชาติ  ศาสนา  และ

พระหากษัตริย์  ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมและร่วมกับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

10.  การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลา  ตุลาคม  2559 - กันยายน  2560 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1 นักเรียน  นักศึกษา ครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  และ  

ชุมชนใกล้เคียงในเขตอ าเภอเดชอุดม      3,000    
คน 

เชิงคุณภาพ 1 นักเรียน  นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญทางชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ดังนี้    
  1.1 จัดกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับชาติไทย    
- กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ   
  1.2 จัดกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับศาสนา    
- กิจกรรมวันมาฆบูชา - กิจกรรมวันอาสฬหบูชา          
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา - กิจกรรมเข้าพรรษา   
- กิจกรรมวันลอยกระทง       
  1.3 จัดกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์   
- กิจกรรมวันจักรี  - กิจกรรมวันฉัตรมงคล   
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - กิจกรรมวันปิยกิมหาราช         
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ            

 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม  2559 - กันยายน  2560  1  ปี 1  ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  50,000   บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ประจ าปีการศึกษา  2560  

   

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เสนอโครงการขออนุมัติ       3,000  คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม           50,000.00  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ        อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน        จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร     



            
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                  
6. ด าเนินการตามโครงการ                  
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                  
                     
                     
                     
                     
                      

รวมเงิน           50,000.00  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ           50,000.00  
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2560 
     วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                   

1.  ชื่อโครงการ    โครงการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   ประจ าปีการศึกษา 2560   
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์  045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  -                
E-mail             -                                                                                                 

2.   ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
(ปรับปรุงแก้ไข พศ  2545  ) มาตรการ 22 ,23  และ 24  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอันพ่ึง
ประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และ
การปรันคุณภาพ  มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุ ข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เป็น
กิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 3 ดี  (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 
(Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free)  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงได้จัดด าเนิน
โครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ  ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ที่มุ้งเน้น
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมสังคมเดียวกันอย่างมีระบบ การท างานร่วมกัน การเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดีการเสียสละ การฝึกให้มีความอดทน มีไหวพริบ รู้จักสังเกต จดจ า และได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมกลางแจ้งการผจญภัย และพิธีการทางลูกเสือ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
3.1 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้ ทักษะและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตร  
3.2  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี                                      

          3.3  เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกลางแจ้ง              
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :   ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1  จ านวน   

520   คน                                                                                                
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการ

ประกอบพิธีการต่าง ๆ ทางลูกเสือดีข้ึนมีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น และรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
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6. กลุ่มเป้าหมาย :   

1. ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1  จ านวน   520   คน                                      
2. ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่าง ๆ         
3. มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นและรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง                         

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :     ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                              
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการ

ต่าง ๆ ทางลูกเสือดีขึ้นมีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน และรู้จักการ
ใช้ชีวิตกลางแจ้ง                              

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   
 

10. การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลา   ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1  จ านวน

520  
  คน 

 
เชิงคุณภาพ 1. ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการ

ประกอบพิธีการต่าง ๆ ทางลูกเสือดีข้ึน 
2. มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้นและรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง     

 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560   5  เดือน 5  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  128,600   บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   ประจ าปีการศึกษา 2560 

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส(√) 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 
(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เสนอโครงการขออนุมัติ      520  คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                     -    
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ       อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน       จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                 
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                 
6. ด าเนินการตามโครงการ                 
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                 
  -  ระดับสถานศึกษา                            -    
  -  ระดับภาค                  50,000.00  
  -  ระดับชาติ                  78,600.00  
                   
                      

รวมเงิน          128,600.00  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ          128,600.00  
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

     วิทยาลัย      เทคนิคเดชอุดม                   
1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การนักศึกษาและ(พัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข)  ประจ าปี

การศึกษา  2559          
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์  045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  -                
E-mail             -                                                                                                 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542  
(ปรับปรุงแก้ ไข พศ  2545  ) มาตรการ 22 ,23  และ 24  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์  
โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และการปรัน
คุณภาพ  มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ตัวบ่งชี้
ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   สอดคล้องกับ  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี  (3 D) ด้าน
ประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติด (Drug – Free)  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงได้จัดด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) 
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิดชอบชั่วดี มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ  ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ก าหนดเป้าหมายด้านผู้เรียนให้เป็นคน
ดี เก่ง และมีความสุข ตามแผนพัฒนา 5 ดี 5 เก่ง  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

3.1  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ        
3.2  เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกล
จากอบายมุข                                      
3.3  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย              

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :     นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  2,440  คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :   นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ        

เสริมสร้างและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลจาก
อบายมุข รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย                                                                                            

6. กลุ่มเป้าหมาย :   
1. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  1,480  คน 
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2. นักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  960  คน 
3. บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  112  คน 
4. โครงการ  จ านวน  30  โครงการ 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :      วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                               
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ได้ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ        

เสริมสร้างและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลจาก
อบายมุข รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย                      

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   
                   

10.  การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

จ านวน  1,480  คน 
2. นักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

จ านวน  960  คน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  112  คน 
4. โครงการ  จ านวน 30 โครงการ 
 

คน 
 
 
 

คน 
โครงการ 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ        
เสริมสร้างและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และห่างไกลจากอบายมุข รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้น า
และมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย    โครงการดังนี้   
1. แผนพัฒนาคนดี และมีความสุข 5 ดี  

1.1 แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและรับผิดชอบต่อสังคม   
1.2 แผนเสริมสร้างสุขภาพและนันทนาการ 
1.3 แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
1.4 แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
1.5 แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. แผนพัฒนาคนดี และมีความสุข 5 เก่ง มี 
2.1 แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2.3 แผนพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูณาการ 
2.4 แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ 
2.5 แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล 

 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560     12  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  192,300   บาท 
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ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลา  ตุลาคม  2559 - กันยายน  2560  
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การนักศึกษาและ(พัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข)  ประจ าปีการศึกษา  2559 

   

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตร

มาส(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เสนอโครงการขออนุมัติ    2,440 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม          192,300.00  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ     อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน     จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร 



              
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ               
6. ด าเนินการตามโครงการ               
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล               
                
                
                
                  
                      

รวมเงิน          192,300.00  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ          192,300.00  
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

           วิทยาลัย      เทคนิคเดชอุดม                   
1. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐานและการประกวดกิจกรรมองค์การ ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ  
ประจ าปีการศึกษา  2559          
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์  045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  -                
E-mail             -                                                                                                 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  

(ปรับปรุงแก้ไข พศ  2545  ) มาตรการ 22,23  และ 24  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอัน
พ่ึงประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
และการปรันคุณภาพ  มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  ตัวบ่งชี้ที่  6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงาน
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี   (3 D) ด้านประชาธิปไตย 
(Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติด (Drug – Free)  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงได้จัดด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) 
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิดชอบชั่วดี มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ  ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ก าหนด
เป้าหมายด้านผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตามแผนพัฒนา 5 ดี 5 เก่ง  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ   

       การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐานและการประกวดกิจกรรมองค์การ  เป็นตัวแทนร่วมแข่งขัน  
 ในระดับสูงขึ้น    

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :     นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  2,440  คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :   นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ 

นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน
และการประกวดกิจกรรมองค์การ  เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น    

6. กลุ่มเป้าหมาย :   
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6.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  1,480  คน 
6.2 นักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  960  คน 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :      วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม(สถานที่ที่รับการประเมินในแต่ละระดับ)                                                                                               
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ได้ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ       
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐานและการประกวดกิจกรรมองค์การ  เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันใน
ระดับสูงขึ้น                         
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   
                   

 
10. การติดตาม  ประเมินผล 

-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลา  ตุลาคม  2559 - กันยายน  2560   

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 10. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

จ านวน  1,480  คน 
11. นักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

จ านวน  960  คน 

คน 
 

คน 
 

เชิงคุณภาพ ได้ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะ
วิชาชีพ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐานและการประกวด
กิจกรรมองค์การ  เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น     
  

 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560     12  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  390,000  บาท   บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแขง่ขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ฐานและการประกวดกิจกรรมองค์การ ระดับสถานศึกษา จงัหวัด ภาค และชาต ิ ประจ าปีการศกึษา  2559 

 

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เสนอโครงการขออนุมัติ    2,440 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ     อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน     จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร 



             
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ               
6. ด าเนินการตามโครงการ               
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล               
  -  ระดับสถานศึกษา                  40,000.00  
  -  ระดับจังหวัด       อศจ. อุบลราชธานี          150,000.00  
  -  ระดับภาค       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          100,000.00  
  -  ระดับชาติ        -          100,000.00  
                      

รวมเงิน          390,000.00  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ          390,000.00  
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1. ชื่อโครงการ  โครงการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค 

และชาติ  ประจ าปีการศึกษา  2559          
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์  045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  -                
E-mail             -                                                                                                 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542  
(ปรับปรุงแก้ไข พศ  2545  ) มาตรการ 22 ,23  และ 24  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอันพ่ึง
ประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และ
การปรันคุณภาพ  มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุงศ าสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เป็น
กิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 3 ดี  (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 
(Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free)  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงได้จัดด าเนิน
โครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ  ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม ได้ก าหนดเป้าหมายด้านผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตามแผนพัฒนา 5 ดี 5 เก่ง  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และพัฒนาหน่วยองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้มีความเป็นเลิศและเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
สมาชิกได้    

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :     นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  2,440  คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :   ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และพัฒนา

หน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้มีความเป็นเลิศและเป็น
แหล่งเรียนรู้ของสมาชิกได้    

6. กลุ่มเป้าหมาย :   
6.3 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  1,480  คน 
6.4 นักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  960  คน 
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7. พ้ืนที่ด าเนินการ :      วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม(สถานที่ที่รับการประเมินในแต่ละระดับ) 
                                                                                               

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และพัฒนาหน่วย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้มีความเป็นเลิศและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของสมาชิกได้และเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น                         

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   
                   

 
10. การติดตาม  ประเมินผล 

-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลา  ตุลาคม  2559 - กันยายน  2560   
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  

1,480  คน 
2.นักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  
960  คน 

คน 
 

คน 
 

เชิงคุณภาพ ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และพัฒนา
หน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม ให้มีความเป็นเลิศและเป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกได้และเป็น
ตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น       

 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560     12  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  85,000  บาท   บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ  ประจ าปีการศึกษา  2559 

  

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เสนอโครงการขออนุมัติ    2,440 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ     อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน     จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร 



             
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ               
6. ด าเนินการตามโครงการ               
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล               
  -  ระดับสถานศึกษา                  40,000.00  
  -  ระดับจังหวัด       อศจ. อุบลราชธานี           10,000.00  
  -  ระดับภาค       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           15,000.00  
  -  ระดับชาติ        -           20,000.00  
                      

รวมเงิน           85,000.00  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ           85,000.00  
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1. ชื่อโครงการ  การจัดกิจกรรมกีฬา ดนตรี สนทนาการและการแสดง และพัฒนาบุคลิกภาพ ประจ าปี

การศึกษา 2560 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์  045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  -                
E-mail             -                                                                                                 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
(ปรับปรุงแก้ไข พศ  2545  ) มาตรการ 22,23  และ 24  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอันพ่ึง
ประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และ
การปรันคุณภาพ  มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เป็น
กิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 3 ดี  (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 
(Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free)  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ประเทศชาติของ
เราก าลังอยู่ในสถานการณ์ต่อสู้เพิ่มเอาชนะยาเสพติด ดนตรี ศิลปะจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในป้องกันมิให้
เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างได้ผล และยังส่งผลอย่างมากมายไปถึงการแก้ไขปัญหาอื่น ๆส าหรับ
เยาวชนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทะเลาะวิวาท และการเสพสิ่งเสพติด
ต่างๆเพ่ือให้นักศึกษาอาชีวศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเล่นดนตรี ประกวดดนตรี และกิจกรรม
นันทนาการร่วมกัน เพ่ือเกิดความสมานฉันท์สืบไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในการฝึกฝนการเล่นดนตรี ร้องเพลง และเป็นการส่งเสริมหารายได้ระหว่าง
เรียน 
3.2  เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในด้านดนตรี การร้องเพลง ลีลาศ ที่ตนถนัด 

          3.3  เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่นักศึกษา และครูอาจารย์ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
3.4  เพ่ือให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง ที่ได้มาศึกษาเล่าเรียนด้านอาชีพใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์    
ห่างไกลยาเสพติด              

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :    ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  2,440 คน                                                                                               
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  ได้นักดนตรีฝีมือดี เพ่ือเป็นตัวแทนของวิทยาลัยในการประกวดดนตรีใน

ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป                                                                                             
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6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และชุมชนใกล้เคียงในเขตอ าเภอเดช
อุดมจ านวน   2,440 คน                                      

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :    ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                              
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    นักเรียน นักศึกษาได้เล่นดนตรี เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการ

ส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียนและมีสุขภาพจิตดี ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางท่ีดี  และได้นักดนตรี
ฝีมือดี เพ่ือเป็นตัวแทนของวิทยาลัยในการประกวดดนตรีในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

10. การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลา  เดือน  ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
 

 

 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

เชิง
ปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และชุมชนใกล้เคียงในเขตอ าเภอเดชอุดม     
2,440 คน 

คน
  

เชิง
คุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษาได้เล่นดนตรี เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  และเป็นการส่งเสริมหารายได้ระหว่าง
เรียน ได้พัฒนาศักยภาพในด้านดนตรี การร้องเพลง ลีลาศ ที่ตนถนัดความภาคภูมิใจในตนเอง ที่ได้มาศึกษา
เล่าเรียนด้านอาชีพใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 

 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560   1 ปี 1 ปี 
เชิง
ค่าใช้จ่าย 

งบอุดหนุนเรียนฟรี  57,400  บาท 



72  

                  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
การจัดกิจกรรมกีฬา ดนตรี สนทนาการและการแสดง และพัฒนาบุคลิกภาพ ประจ าปีการศึกษา 2560 

    

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบเงินรายได้สถานศึกษา งบเงินอุดหนุน 

1. เสนอโครงการขออนุมัติ    2,440 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         57,400.00    
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ      อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                 
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                

                  
                  
                  
                   
                      

รวมเงิน         57,400.00                -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ         57,400.00                -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการ  ทัศนศึกษาดูงาน(นักเรียน นักศึกษา)  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล   หัวหน้าสาขาวิชา                          
ต าแหน่ง หัวหนาสาขาวิชา ทุกวิชา   โทรศัพท์                  
โทรสาร       โทรศัพทเ์คลื่อนที่       
E-mail                                                                                                                             

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
(ปรับปรุงแก้ไข พศ  2545  ) มาตรการ 22 ,23  และ 24  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอันพ่ึง
ประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และ
การปรันคุณภาพ  มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุ ข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม     
จึงได้จัดด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ  ปฏิบัติอยู่
ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
คณะกรรมการองค์วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ตระหนักถึงส าคัญใน
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความรู้ความสามารถในวิชาชีพของนักเรียน 
นักศึกษาจึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช.1 และปวส.1 ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบงานในสาขาวิชาที่ตนเลือกเรียนตามความถนัด 
3.2  เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในด้านดนตรี การร้องเพลง ลีลาศ ที่ตนถนัดได้ฝึกทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนเอง 

          3.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนเองห่างไกลยาเสพติด              

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1  จ านวน 600  คน                                                                                                 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนเอง                                                                                             
6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1  จ านวน 600  คน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :    ณ แหล่งสถานประกอบการ                                                                                                             
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนเอง 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   
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10.  การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลา  พฤษภาคม - มิถุนายน 2560   

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1   600 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบงานในสาขาวิชาที่ตนเลือก

เรียนตามความถนัดได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพของตนเอง 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม - มิถุนายน 2560   1 เดือน 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  150,000  บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการ  ทัศนศึกษาดูงาน(นักเรียน นักศึกษา)  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบเงินรายได้สถานศึกษา งบเงินอุดหนุน 

1. เสนอโครงการขออนุมัติ     980 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม          150,000.00  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ      อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร  



            
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                 
                 
                 
                 
                      

รวมเงิน                  -       150,000.00  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ                  -       150,000.00  
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2560 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูม ิ                        
ต าแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์   045-429050                  
โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่ -       
E-mail       -                                                                                                                         
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการคุ้มครองความ
ปลอดภัยทางร่างกายและทรัพย์สินของนักเรียน นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้รับการประกันอุบัติเหตุ 
และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองในด้านค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ 
และเสียชีวิต เมื่อนักเรียน นักศึกษาประสบอุบัติเหตุทางจราจร 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการประกันอุบัติเหตุ 
3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีหลักประกันด้านความปลอดภัยและความมั่นใจในการด าเนินชีวิต 

          3.3  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :    นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน   2,355  คน                                                                                               
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :    นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อ

ประสบอุบัตเิหตุและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา                                                                                           
6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน   2,355  คน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :      ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                              
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อประสบอุบัติเหตุและช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา 

                   
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   2,355   คน  
เชิงคุณภาพ    นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้าน

ประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ได้มาตรฐาน 
 

เชิงเวลา เดือน พฤษภาคม  และ  กันยายน 2560   2 เดือน 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรับฝาก 471,000  บาท 
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

10. การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลา  เดือน พฤษภาคม  และ  กันยายน 2560    
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                  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2560 

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                  (เงินรับฝาก)   

1. เสนอโครงการขออนุมัติ    2,355 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม       471,000.00    
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ     อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน     จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ               
6. ด าเนินการตามโครงการ               
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล               
 * หมายเหตุ ด าเนินการ 2 ชว่ง                
                 
                 
                  
                     

รวมเงิน       471,000.00                -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ       471,000.00                -    
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2560 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูม ิ                        
ต าแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์                   
โทรสาร      โทรศัพท์เคลื่อนที่        
E-mail                                                                                                                                
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของความปลอดภัย
จากโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคติดต่อต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี เฝ้าระวังโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคติดต่อรู้จักวิธีการดูแลรักษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ 
โดยค าแนะน าจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความส าคัญในการดูแล เอาใจใส่สุขภาพให้แข็งแรงและสมบูรณ์ 

          3.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงความสมบูรณ์หรือความผิดปกติของร่างกายตนเอง 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ านวน  2,355  คน                                                                                                 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :   นักเรียนและนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี                                                                                       
6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ านวน  2,355  คน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :   ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                            
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

นักเรียนและนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและนักเรียนและนักศึกษาทราบผลการตรวจ
สุขภาพของตนเองว่ามีสุขภาพสมบูรณ์หรือผิดปกติหรือไม่  

                   
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

 

 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   2,355     คน  
เชิงคุณภาพ นักเรียนและนักศึกษาทราบผลการตรวจสุขภาพร่างกายว่ามีความสมบูรณ์

ดีหรือไม่ 
 

เชิงเวลา เดือน พฤษภาคม  -  กันยายน  2560   2 เดือน 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรับฝาก  471,000  บาท 
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

10.  การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลา  เดือน พฤษภาคม  -  กันยายน 2560    
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                  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2560 

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                  (เงินรับฝาก)   

1. เสนอโครงการขออนุมัติ    2,355 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม       471,000.00    
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ     อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน     จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ               
6. ด าเนินการตามโครงการ               
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล               
 * หมายเหตุ ด าเนินการ 2 ชว่ง                
                 
                 
                  
                      

รวมเงิน       471,000.00                -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ       471,000.00                -    



82  

                 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1.  ชื่อโครงการ   โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจ าปี  2560 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูม ิ                        
ต าแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์                   
โทรสาร      โทรศัพท์เคลื่อนที่        
E-mail                                                                                                                                
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพให้
ผู้เรียนมีสุขภาพพลนามัยแข็งแรงสมบูรณ์และสุขภาพจิตที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์
ไว้ใช้ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบ
อุบัติเหตุได้ทันเวลาและปลอดภัย  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือให้มียาและเวชภัณฑ์ไว้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัย 
3.2  เพ่ือให้เป็นแหล่งบริการด้านสุขภาพอนามัย 

          3.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใส่ใจ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :   ผู้รับการตรวจสุขภาพ  จ านวน    2,517  คน                                                                                           
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : ผู้รับการตรวจสุขภาพรู้ข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง                                                                                                
6. กลุ่มเป้าหมาย :  1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชุดม     จ านวน   2,405  คน 

2. บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม       จ านวน     112  คน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :            ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                            
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรได้รับยาและเวชภัณฑ์ไว้ใช้ในการดูแลรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน  

                   
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชุดม    จ านวน   2,405  คน  

บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม            จ านวน     112  คน 
คน     

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึนภายหลังจากท่ี
ได้รับบริการ 

 

เชิงเวลา เดือน พฤษภาคม  และ  กันยายน 2560  2 เดือน 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบรายได้ส่วนราชการ 30,000  บาท 
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10.  การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลา เดือน พฤษภาคม  และ  กันยายน 2560   
 
 
 



84  

                  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจ าปี  2560 

         

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบเงินรายได้สถานศึกษา งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ   2,517 คน 
วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม         30,000.00    

2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ    อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน    จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                 
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ              
6. ด าเนินการตามโครงการ              
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล              
 * หมายเหตุ ด าเนินการ 2 ชว่ง                  
                   
                   
                    
                      

รวมเงิน         30,000.00                -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ         30,000.00                -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1.  ชื่อโครงการ    โครงการบริจาคโลหิตประจ าปี  2560 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูม ิ                        
ต าแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์                   
โทรสาร      โทรศัพท์เคลื่อนที่        
E-mail                                                                                                                                
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมร่วมกับเหล่ากาดชาดจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับเหล่ากาดชาด
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์สถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน 
ด้วยวิธีการเปลี่ยนถ่ายโลหิตใหม่และในปัจจุบันคลังโลหิตของเหล่ากาชาดยังขาดแคลนโลหิตที่จะไปช่วยเหลือ
ผู้ป่วยดังกล่าวเป็นปริมาณมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรรู้จักเสียสละ เอ้ือเผื่อแผ่ 
มีน้ าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดี 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรร่วมกันบริจาคโลหิต 
3.2  เพ่ือให้รู้จักเสียสละ เอ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดี 

          3.3  เพื่อให้เหล่ากาชาดมีโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :    ได้โลหิต  จ านวน  3,000 cc.                                                                                               
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :   นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพ่ือน 

มนุษย์ด้วยกันเหล่ากาชาดมีโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ                
6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร    จ านวน  100  คน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :      ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                          
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเหล่ากาชาดมีโลหิตไว้
ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ    

             
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชุดม     จ านวน   100   คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษารู้จักเสียสละ เอื้อเผื่อแผ่ มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น และ 

ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกท่ีดี 
 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560   1 เดือน 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  2,000  บาท บาท 



86  

                 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

10.  การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลา  เดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560    
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 

โครงการบริจาคโลหิตประจ าปี  2560 
         

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ    100 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
     
2,000.00        

2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ     อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน     จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                 
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ               
6. ด าเนินการตามโครงการ               
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล               
 * หมายเหตุ ด าเนินการ 2 ชว่ง                 
                   
                      

รวมเงิน     2,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ     2,000.00                 -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1.  ชื่อโครงการ    โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออดประจ าปี   2560 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูม ิ                        
ต าแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์  045-429050                  
โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่ -      
E-mail          -                                                                                                                      
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน ซึ่งพบผู้ป่วยวัยเรียนและวัยท างานเป็น
โรคไข้เลือดออกจ านวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรค และควบคุม ท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบริเวณวิทยาลัย 
3.2  เพ่ือลดอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 

          3.3  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :    พ้ืนที่ในการป้องกันยุงลาย และไขเลือดออก อาคาร 12 หลัง                                                                                                 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :                                                                                         
6. กลุ่มเป้าหมาย :  1.อาคารเรียน    จ านวน    7 หลัง 

 2. อาคารอ านวยการ  จ านวน    1 หลัง 
 3. บ้านพักครูและบุคลากร จ านวน    3 หลัง 
 4. โรงอาหาร   จ านวน    1 หลัง 
     รวม         จ านวน    12 หลัง 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :            ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                            
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรปลอดภัยจากยุงลายและไขเลือดออก 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.อาคารเรียน    จ านวน    7 หลัง 

2. อาคารอ านวยการ  จ านวน    1 หลัง 
3. บ้านพักครูและบุคลากร จ านวน    3 หลัง 
4. โรงอาหาร   จ านวน    1 หลัง 
รวม         จ านวน    12 หลัง 

 หลัง 
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10. การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 
3)  การสังเกตุ 

- ระยะเวลา  เดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงคุณภาพ สามารถท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบริเวณวิทยาลัยเทคนิคเดช

อุดมและสามารถส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักในการป้องกัน
การเกิดโรคไข้เลือดออก     

 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  6,000 บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออดประจ าปี   2560 

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ
ระบุ 

หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ   2 ครั้ง 
วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม      6,000.00        

2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ    อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน    จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                 
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ              
6. ด าเนินการตามโครงการ              
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล              
 * หมายเหตุ ด าเนินการ 2 ชว่ง                 
                  
                  
                  
                      

รวมเงิน      6,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ      6,000.00                 -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1.  ชื่อโครงการ    โครงการ จัดสอบ  V-NET 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายดานุพงษ์  แสงทอง                        
ต าแหน่ง งานวัดผลและประเมินผล (ฝ่ายวิชาการ) โทรศัพท์  045-429050                  
โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่        
E-mail        -                                                                                                                       
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ภายในปี 2560 ปรับระบบการสอนONET ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของ

การจัดการศึกษา(อาชีวะ VNET และประเมินสมรรถนะ)  และตามท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีอ านาจหน้าที่หลักในการด าเนินการเกี่ยวกับประเมินผล การ
จัดการศึกษาและทดสอบระดับชาติ ได้มีการจัดสอบ  V-NET ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 3 ของสังกัดส านักคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) เพ่ือเป็นการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาระดับชาติ  ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานการประเมิน
ของตัวบ่งชี้พื้นฐาน ข้อที่ 2 มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน โดยการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET    

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือจัดเตรียมและทดสอบความรู้ความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 3และในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 
3.2  เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของวิทยาลัย 

          3.3  เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ านวน  1,496  คน                                                                                                 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :    เกิดกระบวนการผลการสรุปการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพ และนักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามชั้นปี                                                                                           
6. กลุ่มเป้าหมาย :  1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3   จ านวน  320  คน 
                           2.นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2   จ านวน 259  คน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :            ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                            
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    เกิดกระบวนการผลการสรุปการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพ และนักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามชั้นปี                   
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

 

 

10. การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 
3)  การสังเกตุ 

- ระยะเวลา  เดือน กันยายน - ตุลาคม  2560 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3   จ านวน  788  คน 

2.นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปทีี่ 2   จ านวน 708  
คน 

 คน ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงคุณภาพ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทดสอบความรู้และความคิดในการสอบ V-

NET  และเพ่ือให้วิทยาลัยน าผลการสอบ V-NET ไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน 

 

เชิงเวลา เดือน กันยายน - ตุลาคม  2560 1  เดือน  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย รอพิจารณาจัดสรร - 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการ จัดสอบ  V-NET 

          

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ     1,496  คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ      อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                 
                 
                 
                  
                      

รวมเงิน              -                   -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ              -                   -                  -    
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โครงการ/กจิกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1.  ชื่อโครงการ    โครงการ พิจารณาเพ่ือเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  และ     

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายดานุพงษ์  แสงทอง                       
ต าแหน่ง งานวัดผลและประเมินผล (ฝ่ายวิชาการ) โทรศัพท์                   
โทรสาร      โทรศัพท์เคลื่อนที่        
E-mail                                                                                                                                
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   เพ่ือเป็นการสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา  26  ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดย
พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและการ
ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้
สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสและเข้าศึกษาต่อเพ่ือให้เกิดกระบวนการประเมินและ
สรุปผล การเรียนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษามาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษาวิชาชีพ   

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจ าภาคเรียน 2 / 2559 และ 1/2560 
3.2  เพ่ือให้เกิดกระบวนการ การประเมินและสรุปผลการเรียน ที่มีประสิทธิภาพ          

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :    -                                                                                               
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :      -                                                                                         
6. กลุ่มเป้าหมาย :  1. ครูผู้สอนที่ส่งผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนตามโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน  

2.จ านวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1  ปวช. 2 ปวช.3 ปวส.1 และ ปวส.2 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :    ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                            
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    เกิดกระบวนการผลการสรุปการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพ และนักเรียน นักศึกษา  และ

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี      
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ -ครูผู้สอนที่ส่งผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนตามโครงสร้างหลักสูตรการ

เรียนการสอน 
-จ านวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1  ปวช. 2 ปวช.3 ปวส.1 และ ปวส.2 

 คน 

เชิงคุณภาพ -เพ่ือให้สมุดบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการให้คะแนนและจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และ
เพ่ือให้เกิดกระบวนการสรุปผลการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน  2559 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่ใช้งบประมาณด าเนินโครงการ  - 
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10. การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 
3)  การสังเกตุ 

- ระยะเวลา  ระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม  2559



96  

                  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการ พิจารณาเพ่ือเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   

   

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส(√) 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 
(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ    

 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         

2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ      อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
ภาคเรียนที่ 2/2559 



  3,190 คน           
ภาคเรียนที่ 1/2560    2,673 คน           
                 
                  
                      

รวมเงิน              -                   -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ              -                   -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1.  ชื่อโครงการ    โครงการท าบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่า  –  ต้อนรับปีใหม่   2560 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  -                       
ต าแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร   โทรศัพท์ 045-429050                 
โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่        
E-mail                -                                                                                                                
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ด้วยการจัดกิจกรรมท าบุญส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่  

เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อวิถีสังคมของไทย และมีความเป็นสากลที่มนุษยชาติในโลกให้ความส าคัญ ซึ่ง
เป็นวันสัญลักษณ์แห่งการส่งความรักความสุขและความสามัคคีต่อกัน ขณะเดียวกันสังคมไทยเป็นสังคมที่ยึด
มั่นต่อสถาบันหลักของชาติ กล่าวคือสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์อยู่คู่คนไทยมายาวนาน  
จึงท าให้สังคมไทยมีความรักและผูกพันกับสถาบันหลักของชาติเป็นอย่างมากการปลูกฝังและขัดเกลาจิตใจ
ของคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรมยึดหลักธรรมที่ส่งเสริมและเสริมสร้างให้เป็นคนมีความสามัคคี  มี
สัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน เสียสละ อดทนมีความตื่นตัวและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคมโลก
ปัจจุบัน และมีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง และหน้าที่การงานหน่วยงาน หรือองค์กรควรตระนักในเรื่อง
ดังกล่าว และต้องมีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างจิตส านึก และขวัญก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องอยู่
เสมอ 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เป็นสถานศึกษาหนึ่งของรัฐที่ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่ที่มี
ความสากลและบูรณาการวันส าคัญดังกล่าวให้มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตตนเอง หน่วยงาน/องค์กร สังคมประเทศชาติ
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา  เพ่ือให้บุคลากรภายในสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพ่ิมวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน  สร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ  เพ่ิมขวัญและก าลังใจในการท างานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพ่ือ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือให้เกิดความเป็นศิริมงคล  แก่บุคลากรในองค์กร  
3.2 เพ่ือสืบทอดประเพณีการท าบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
3.3 เพ่ือเพ่ิมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ          

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :    บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน                                                                                                 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพิ่มขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และท ากิจกรรมร่วมกัน                                                                                             
6. กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน  ได้ร่วมกิจกรรมและสืบทอด

วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :            ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                            
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  มีการเสริมสร้าง
ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆมาพัฒนาวิทยาลัยของ
ตนเอง และได้เพ่ิมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

 

10. การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 
3)  การสังเกตุ 

- ระยะเวลา  ระหว่างเดือน ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 
 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ -บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน  ได้ร่วมกิจกรรม

และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 
 คน 

เชิงคุณภาพ -ร้อยละ 90 ของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เกิดขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือน ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  3,000   บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการท าบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่า  –  ต้อนรับปีใหม่   2560 

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ     112 คน 
วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม      3,000.00        

2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ      อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                  
                  
                 
                  
                      

รวมเงิน      3,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ      3,000.00                 -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการรดน้ าด าหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ าปี   2560 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  -                       

ต าแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร   โทรศัพท์ 045-429050                 
โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่        
E-mail                                                                                                                                
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นราชประเพณีของไทยแต่

โบราณ  มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันงดงามมาช้านาน  และสิ่งที่นิยมกระท า
กันมาก็คือ การรดน้ าด าหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ  อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที  และสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่  ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย  ซึ่งถือว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่
สถาบันครอบครัวและสังคมให้ความเคารพนับถือเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ความสามารถ วัฒนธรรม ประเพณี 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของประเพณีดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม
อันดีงามแก่เยาวชนไทยให้คงอยู่สืบต่อไป และให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าของตนเอง  และให้บุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และเพ่ือสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมไทย
เสริมสร้างขวัญก าลังใจ  และความสามัคคีภายในองค์กร  ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและเพ่ือสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือสืบทอดประเพณี   วัฒนธรรมไทย 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจและความสามัคคีภายในองค์กร 
3.3 เพ่ือเพ่ิมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ          

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :       บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน                                                                                            
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :     ได้ร่วมกิจกรรมและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 
6. กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน ได้ร่วมกิจกรรมและสืบทอดวัฒนธรรม

ประเพณีไทยอันดีงาม 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :            ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                            
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ร้อยละ 90 ของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ได้ร่วมสืบทอดประเพณี   

วัฒนธรรมไทย เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ -บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน  ได้ร่วมกิจกรรมและสืบ

ทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 
 คน 

เชิงคุณภาพ -ร้อยละ 90 ของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เกิดขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
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10.  การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 
3)  การสังเกตุ 

- ระยะเวลา  ระหว่างเดือน เมษายน

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงเวลา ระหว่างเดือน เมษายน เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  3,000   บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการรดน้ าด าหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ าปี   2560 

       

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ     112 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม      3,000.00        
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ      อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร  



            
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                   
                   
                  
                  
                      

รวมเงิน      3,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ      3,000.00                 -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

     วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม                   
1. ชื่อโครงการ โครงการ ท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา   
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสมภาน เจตนา                       
ต าแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน   โทรศัพท์ 045-429050                 
โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่        
E-mail                                                                                                                                
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2546 ให้สถานศึกษาออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

ดังนั้นงานทะเบียน  จึงจะด าเนินโครงการท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษา ในการติดต่อหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก สามารถแสดงถึงสถานะของนักศึกษาได้ ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจุดบริการต่าง ๆ ของวิทยาลัย   
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจ าตัวนักศึกษา และมีรหัสนักศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :   นักเรียน นักศึกษา  ระดับ ปวช.1 และปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
จ านวน 980  คน                                                                                                
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจ าตัวนักศึกษา และมีรหัสนักศึกษา                                                                                            
6.  กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษา  ระดับ ปวช.1 และปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน 980  คน 
ได้มีบัตรนักศึกษา 
7.  พ้ืนที่ด าเนินการ :            ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                            
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจ าตัวนักศึกษา และมีรหัสนักศึกษา 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

 

 

 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  ระดับ ปวช.1 และปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

จ านวน 980  คน 
 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจ าตัวนักศึกษา และมีรหัสนักศึกษา  
เชิงเวลา ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2560 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  84,000  บาท   บาท 
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10.  การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 
3)  การสังเกตุ 

- ระยะเวลา  ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 



105  

                  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการ ท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา   

         

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตร

มาส(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ   980 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    84,000.00        
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ    อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน    จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร  



            
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ              
6. ด าเนินการตามโครงการ              
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล              
                  
                  
                 
                 
                      

รวมเงิน    84,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ    84,000.00                 -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1. ชื่อโครงการ  มอบตัวนักเรียน  นักศึกษาใหม่  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตร 
                    วชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสมภาน เจตนา                       
ต าแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน  โทรศัพท์                   
โทรสาร      โทรศัพท์เคลื่อนที่        

E-mail                                                                                                                                
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ม.44 รวมอาชีวะรัฐ/

เอกชน การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการเตรียมและพัฒนานักเรียน  นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ 
22,23  และ  24    ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียน   มีคุณลั กษณะอันพึงประสงค์  โดยเน้น
ผู้เรียนมีความสามารถด้าน  ดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การประกันคุณภาพ  สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ดังนั้นงานทะเบียน  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความประสงค์จะด าเนินโครงการรับมอบตัวนักเรียน 
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา  2560  เพ่ือให้การด าเนินงาน  มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นผู้รับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติงานต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่และวิธีด าเนินงาน
อย่างละเอียดถูกต้อง   

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือให้การมอบตัว รายงานตัวของนักเรียน – นักศึกษาใหม่ ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.2 เพ่ือเป็นการแนะแนวในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่                              

4. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  นักเรียน นักศึกษา  จ านวน 980 คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  มีจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และปวส.1 ตรงตามเป้าที่ก าหนด                                                                                                                                                                          
6.  กลุ่มเป้าหมาย :  6.1 นักเรียนระดับ ปวช. 1 จ านวน  520  คน 

6.2  นักศึกษาระดับ ปวส.1 จ านวน 460 คน 
7.  พ้ืนที่ด าเนินการ :            ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                            
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    มอบตัว รายงานตัวของนักเรียน – นักศึกษาใหม ่ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 

และแนะแนวในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่                              
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนระดับ ปวช. 1 จ านวน  520  คน 

นักศึกษาระดับ ปวส.1 จ านวน 460 คน 
คน 

เชิงคุณภาพ มอบตัว รายงานตัวของนักเรียน – นักศึกษาใหม่ ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
และแนะแนวในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่                              
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10. การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.  2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เสนอโครงการขออนุมัติ             

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.  ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.  จัดหาวิทยากร             
5.  ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
6.  ด าเนินการตามโครงการ             
7.  สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2)  แบบสัมภาษณ์ 
3)  การสังเกตุ 

- ระยะเวลา  เดือน มีนาคม – เมษายน  2560

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงเวลา ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน  2560 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  5,000   บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการ มอบตัวนักเรียน  นักศึกษาใหม่  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  ระดับ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส(√) 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 
(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ     980 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม      5,000.00        
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ      อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                   
                   
                  
                   
                      

รวมเงิน      5,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ      5,000.00                 -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการ จัดท าสื่อวีดีทัศน์ น าเสนอวิทยาลัย    
ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล  นายธนาธิป  สอนอาจ                            
ต าแหน่ง หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  โทรศัพท์ 045-249-050                  
โทรสาร 045-249-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่              
E-mail                                                                                                                             
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ด้วยงานสื่อการเรียนการสอน มีความประสงค์จะด าเนิน

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการจัดท าสื่อวีดีทัศน์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐาน
ฐานข้อมูล  สารสนเทศของสถานศึกษา ดังนั้นงานสื่อการเรียนการสอนจึงมีความประสงค์ด าเนินโครงการจัดท าสื่อ
วีดีทัศแนะน าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

3.1  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยและการอาชีวศึกษา 
3.2  เพ่ือเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุกตามแผน ยุทธ์ศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
3.3  ตอบสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของ

ทางวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Outcome) :  วิทยาลัยได้สื่อวีดีทัศน์แนะน าวิทยาลัยนักเรียน    นักเรียน นักศึกษา 

จ านวน 2,355 คน                                                                                                                                                                     
5.  ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  วิทยาลัยได้สื่อวีดีทัศน์แนะน าวิทยาลัยที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากขึ้น                                                                                                                                                                       
6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 2,355 คน                                                                                                                     
7.  พ้ืนที่ด าเนินการ :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                               
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ      วิทยาลัยได้สื่อวีดีทัศน์แนะน าวิทยาลัยที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากขึ้น 

 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

                                                   

 
 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ วิทยาลัยได้สื่อวีดีทัศน์แนะน าวิทยาลัยนักเรียน    
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยได้สื่อวีดีทัศน์แนะน าวิทยาลัยที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากขึ้น  
เชิงเวลา เดือน  พฤษภาคม  2560          เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  20,000        บาท 
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10.  การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินงานตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             
 

- เครื่องมือ 
1) แบบสอบถาม 
2) แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลาเดือน  พฤษภาคม  2560     
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการ จัดท าสื่อวีดีทัศน์ น าเสนอวิทยาลัย    

         

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตร

มาส(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ  2,355 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    20,000.00        
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ   อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน   จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6. ด าเนินการตามโครงการ             
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล             
                  
                  
                 
                  
                      

รวมเงิน    20,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ    20,000.00                 -                  -    
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โครงการ / กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับแผนกและสาขาวิชา  
ประจ าปีการศึกษา  2560 
ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล  นายหลวง  ประสานพันธ์                           
ต าแหน่ง หัวหน้างานงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโทรศัพท์ 045-249-050   
โทรสาร 045-249-050         โทรศัพท์เคลื่อนที่           
E-mail                                                                                                                             
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 หมวด 6มาตรา 48 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดก าหนด  เพ่ือรองรับการประเมินและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ที่จากส านักงานรับรองมาตรฐานแลประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดมได้ตระหนักถึงความส าคัญในการประกันฯ  มาตรฐานที่  7  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงด าเนินจึงด าเนิน
โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับแผนกและสาขาวิชา  ประจ าปีการศึกษา  
2560  ขึ้นเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่ สามารถวิเคราะห์
ตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานและจัดท ารายงานการประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

3.1  เพ่ือสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
3.2  เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
3.3 เพ่ือให้การบริหารและจัดการภายในวิทยาลัย ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทราบจุดเด่นและจุดที่

ควรพัฒนาของมาตรฐาน  ประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี  2560 
3.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดยต้นสังกัด  ประจ าปีการศึกษา  2560 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Outcome) :  
 1.บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน 
 2.คณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม  จ านวน 63  คน                                                                                                                                                                         

5.  ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :   
1.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่ 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ   
3.การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น    
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6. กลุ่มเป้าหมาย :   

1.บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน 
2.คณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม  จ านวน 63  คน                                                                                                                

7.  พ้ืนที่ด าเนินการ :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                               
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

1.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่ 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ   
3.การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น         

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ                                                   

10.  การติดตาม  ประเมินผล 
- วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินงานตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1) แบบสอบถาม 
2) แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลาเดือน  กรกฎาคม  2560 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน 

2.คณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม      จ านวน 63  คน   
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ 1.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักและเข้าใจ
มาตรฐานฉบับใหม่ 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ   
3.การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน         

 

เชิงเวลา เดือน  กรกฎาคม  2560      เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ 40,000        บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับแผนกและสาขาวิชา  ประจ าปีการศึกษา  2560 

   

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ     112 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    40,000.00        
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ     9 สาขาวิชา อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                   
                   
                  
                   
                      

รวมเงิน    40,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ    40,000.00                 -                  -    



115  

                 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม                  
1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  2560 
ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล  นายหลวง  ประสานพันธ์                           
ต าแหน่ง หัวหน้างานงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโทรศัพท์  045-249-050               
โทรสาร      045-249-050           โทรศัพท์เคลื่อนที่             
E-mail                                                                                                                             
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 หมวด 6มาตรา 48 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดก าหนด  เพ่ือรองรับการประเมินและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ที่จากส านักงานรับรองมาตรฐานแลประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดมได้ตระหนักถึงความส าคัญในการประกันฯ  มาตรฐานที่  7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงด าเนินจึงด าเนิน
โครงการจัดท าและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  2560  ขึ้น  เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  พัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และ
เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน และเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

3.1 เพ่ือเผยแพร่ SAR ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
    3.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน 

3.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.  ผลผลิตโครงการ  (Outcome) :  บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน                                                                                                                                                                         
5.  ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  2560 ได้เผยแพร่

ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
พร้อมรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                                                                                                                                                             

6. กลุ่มเป้าหมาย :   
1.บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน                                                                                                                     

7.  พ้ืนที่ด าเนินการ :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
1.รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  2557 ได้เผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ                                                   

 
10. การติดตาม  ประเมินผล 

- วิธีการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินงานตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

 
- เครื่องมือ 

1) แบบสอบถาม 
2) แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลาเดือน พฤษภาคม  2560 
 

 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน 

2.คณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม      จ านวน 63  คน   
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ 1.รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  2560ได้เผยแพร่
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมรับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

 

เชิงเวลา เดือน พฤษภาคม  2560      เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  10,000        บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการจัดท าและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  2560 

    

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส(√) 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 
(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน เงินรายได้สถานศึกษา งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ     112 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         10,000.00    
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ     9 สาขาวิชา อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                   
                      

รวมเงิน              -          10,000.00                -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ              -          10,000.00                -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

     วิทยาลัย       เทคนิคเดชอุดม                  
1. ชื่อโครงการ  โครงการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล  นายหลวง  ประสานพันธ์                           
ต าแหน่ง หัวหน้างานงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโทรศัพท์ 045-429-050    
โทรสาร 045-429-050         โทรศัพท์เคลื่อนที่    
E-mail                                                                                                                             
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 หมวด 6มาตรา 48 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดก าหนด  เพ่ือรองรับการประเมินและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ที่จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย เทคนิค
เดชอุดมได้ตระหนักถึงความส าคัญในการประกันฯ  มาตรฐานที่  7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงด าเนินจึงด าเนิน
โครงการรับการประเมินคุณภาพภายนอกสี่รอบประจ าปีการศึกษา  2560  ขึ้น  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  พัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และเกิดประโยชน์
ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน และเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

3.1เพ่ือสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
    3.2 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

3.3 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดได้ มีแนวทางและวิธีการเก็บรวบรวม  
เอกสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Outcome) :  บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน                                                                                                                                                                         
5.  ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  
 

1.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่ 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ 
3.การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น                                                                                                                                                           

     6. กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน                                                                                                                    
7.  พ้ืนที่ด าเนินการ :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม     
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
1.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่ 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ 
3.การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ                                                   

10. การติดตาม  ประเมินผล 
- วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินงานตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

 
- เครื่องมือ 

1) แบบสอบถาม 
2) แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลาเดือน พฤษภาคม  2560 
 

 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน 

2.คณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม      จ านวน 63  คน   
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ 1.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักและเข้าใจ
มาตรฐานฉบับใหม่ 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ 
3.การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 

เชิงเวลา เดือน พฤษภาคม  2560      เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย รายได้ส่วนราชการ 30,000        บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

        

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน เงินรายได้สถานศึกษา งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ     112 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         30,000.00    
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ       อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                   
                   
                  
                   
                      

รวมเงิน              -          30,000.00                -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ              -          30,000.00                -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดท า แผ่นผับโปสเตอร์ แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน   
ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล  นายวิจัย  ปรัสพันธ ์                           
ต าแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์       โทรศัพท์ 045-429-050    
โทรสาร 045-429-050     โทรศัพท์เคลื่อนที่    
E-mail                                                                                                                             
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ตามภารกิจและนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่
สากล พ.ศ. 2555 – 2569 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน การ
ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาและ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงาน
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

    3.2 เพื่อเป็นการแนะแนวทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อในสายอาชีพ 
3.3 เพ่ือจัดหานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2560 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Outcome) :   
4.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ จ านวน  980  คน 
4.2 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน                                                                                                                                                                         

5.  ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  
1.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่ 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ 
3.การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น                                                                                                                                                           

    6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษาใหม่ จ านวน  980  คน บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   
                             จ านวน  112  คน                                                                                                                    
     7. พ้ืนที่ด าเนินการ :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                     

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
วิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมแนะแนว

ทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อในสายอาชีพ และเป็นการจัดหานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม ปีการศึกษา 2559  และมีนักเรียน  นักศึกษาใหม่ในระดับ ปวช. และ ปวส.  ประจ าปีการศึกษา 
2560  เพ่ิมข้ึนจากปี  2559 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ                                                   

 
10.  การติดตาม  ประเมินผล 

- วิธีการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินงานตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1) แบบสอบถาม 
2) แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลา  เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม  2560

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาใหม่ จ านวน  980  คน  

บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน  
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดมแนะแนวทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อในสายอาชีพ และเป็นการ
จัดหานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 
2559  และมีนักเรียน  นักศึกษาใหม่ในระดับ ปวช. และ ปวส.  ประจ าปี
การศึกษา 2560  เพ่ิมขึ้นจากปี  2559 

 

เชิงเวลา เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม  2560      เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย รายได้ส่วนราชการ 50,000  บกศ.      บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการจัดท า แผ่นผับโปสเตอร์ แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน   

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน เงินรายได้สถานศึกษา งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ     112 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         50,000.00    
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ       อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                   
                   
                  
                   
                      

รวมเงิน              -          50,000.00                -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ              -          50,000.00                -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
............................. 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางจารุวรรณ   เนตรสง่า 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน โทรศัพท์  045-429-050 
โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  
E-mail         
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  ตามภารกิจและนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่
สากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ด้าน
การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดยรักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ 
ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส. ลดปัญหาการออกกลางคัน  เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสาย
อาชีพ  ด้วยระบบโควตา  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก  ซึ่งได้แก่
นักเรียนและผู้ปกครอง 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
1.  เพ่ือผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา  ได้ทราบแนวปฏิบัติ  กฎระเบียบเกี่ยวกับฝ่ายต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา 
2.  เพื่อผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและก าหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
3.  เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาได้ทราบทิศทางการบริหารและพัฒนาวิทยาลัย 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :   
1.  ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  จ านวน  750 คน 
2.  คณะครูและบุคลากร  จ านวน  50 คน                                                                                 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาได้ทราบแนวปฏิบัติ  กฎระเบียบเกี่ยวกับ
ฝ่ายต่าง ๆ ของสถานศึกษา  ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและก าหนดแนวทางในการพัฒนา
นักเรียน นักศึกษา  และได้ทราบทิศทางการบริหารและพัฒนาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                   

6. กลุ่มเป้าหมาย :   
1.  ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  จ านวน  750 คน 
2.  คณะครูและบุคลากร  จ านวน  50 คน 
3.  เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาได้ทราบแนวปฏิบัติ  กฎระเบียบเกี่ยวกับฝ่ายต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา  ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและก าหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา  
และได้ทราบทิศทางการบริหารและพัฒนาวิทยาลัย 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาได้ทราบแนวปฏิบัติ  กฎระเบียบเกี่ยวกับฝ่ายต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา  ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและก าหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา  และได้ทราบทิศทางการบริหารและพัฒนาวิทยาลัย 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

  
10.  การติดตามและประเมินผล 
 -  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2560 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินการตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

 
 -เครื่องมือ 
  -  แบบสอบถาม 
  -  แบบสัมภาษณ์ 
 -ระยะเวลา  ระหว่างเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา   

2.  คณะครูและบุคลากร   
  750  คน 
    50  คน 

เชิงคุณภาพ เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาได้ทราบแนวปฏิบัติ  
กฎระเบียบเกี่ยวกับฝ่ายต่าง ๆ ของสถานศึกษา  ผู้ปกครอง
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและก าหนดแนวทางในการ
พัฒนานักเรียน นักศึกษา  และได้ทราบทิศทางการบริหาร
และพัฒนาวิทยาลัย 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือน  พฤษภาคม  2560    1  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ   10,000  บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 

       

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ     800 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    10,000.00        
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ       อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                  
                  
                 
                 
                      

รวมเงิน    10,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ    10,000.00                 -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
............................. 

     วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม                  
1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าเอกสารวิชาการ (คู่มือนักเรียน นักศึกษา)  ปีการศึกษา 2560             . 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางจารุวรรณ  เนตรสง่า                           . 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน โทรศัพท์ 045-429-050                
โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่                  
E-mail                                                                                                                           

. 
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  การยกระดับคุณภาพผู้เรียน การขับเคลื่อนนโยบาย

รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์    การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้ส าเร็จ การศึกษาอาชีวศึกษา  เนื่องจาก
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีความแตกต่างจากระดับ
มัธยมศึกษา  ทั้งทางด้านระบบการศึกษา  และระเบียบข้อบังคับ  กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  การจัดท าคู่มือนักเรียน 
นักศึกษา  ปีการศึกษา  2560  จะช่วยท าให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา  เข้าใจการปฏิบัติตน  และ
สร้างทัศคติที่ดี  พร้อมแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเข้ามาอยู่ในสถานศึกษา  และต้องอยู่ในกฎระเบียบที่
สถานศึกษาก าหนดได้อย่างมีความสุข 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1.  เพ่ือท าคู่มือให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้ เรียนด้วยคุณภาพ  มาตรฐานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของ  
วิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
1.คู่มือนักเรียน นักศึกษา  ปวช.  จ านวน  1,480 คน 
2.คู่มือนักเรียน นักศึกษา  ปวส.  จ านวน  980   คน                                                                                            

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : ได้รับ คู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ที่สถานศึกษาได้จัดท าขึ้นเพ่ือการสร้าง
ความเข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  และนักเรียน นักศึกษาใหม่จะต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  
สามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                     

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
1.  คู่มือนักเรียน นักศึกษา  ปวช.  จ านวน  1,480  คน 
2.  คู่มือนักเรียน นักศึกษา  ปวส.  จ านวน     980  คน 
3.  นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลทั้งทางด้านระบบการศึกษา  และระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
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4.  ให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้ถึงค่านิยมอาชีวศึกษา  การปรับภาพลักษณ์และก าหนดมาตรการ  เพ่ือจูงใจให้
ศึกษาในสายอาชีพเพ่ิมข้ึนและทบทวนเข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   คู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ที่สถานศึกษาได้จัดท าขึ้นเพ่ือการสร้างความเข้าใจหลักสูตร

การเรียนการสอนอาชีวศึกษา  และนักเรียน นักศึกษาใหม่จะต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถศึกษาเล่า
เรียนและปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   
1.  คู่มือนักเรียน นักศึกษา  ปวช.  จ านวน  1,480   คน 
2.  คู่มือนักเรียน นักศึกษา  ปวส.  จ านวน  980   คน 
3.  นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลทั้งทางด้านระบบการศึกษา  และระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
4.  ให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้ถึงค่านิยมอาชีวศึกษา  การปรับภาพลักษณ์และก าหนดมาตรการ  เพ่ือจูงใจให้
ศึกษาในสายอาชีพเพ่ิมข้ึนและทบทวนเข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

10.  การติดตามและประเมินผล 
-วิธีการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2560 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินการตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  คู่มือนักเรียน นักศึกษา  ปวช.  

2.  คู่มือนักเรียน นักศึกษา  ปวส.   
   1,480 คน 
   980  คน 

เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลทั้งทางด้านระบบ
การศึกษา  และระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
2.  ให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้ถึงค่านิยมอาชีวศึกษา  การ
ปรับภาพลักษณ์และก าหนดมาตรการ  เพ่ือจูงใจให้ศึกษาใน
สายอาชีพเพ่ิมข้ึนและทบทวนเข้าใจหลักสูตรการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา 

 

เชิงเวลา เดือนพฤษภาคม      30  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา     120,000 บาท 
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-เครื่องมือ 
  -  แบบสอบถาม 
  -  แบบสัมภาษณ์ 
 -ระยะเวลา  ระหว่างเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2560 



130  

                  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการจัดท าเอกสารวิชาการ (คู่มือนักเรียน นักศึกษา)  ปีการศึกษา 2560 

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                  เงินรายได้สถานศึกษา   

1. เสนอโครงการขออนุมัติ    ปวช.  1,480 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม       120,000.00    
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ    ปวส.    980 คน อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                  
                 
                      

รวมเงิน              -        120,000.00                -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ              -        120,000.00                -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
............................. 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1. ชื่อโครงการ  โครงการทุนการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ผู้กู้รายใหม่)              . 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางจารุวรรณ  เนตรสง่า                           . 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน โทรศัพท์  045-429-050                  
โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่    
E-mail                                                                                                                            

. 
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  การจัดสรรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ผู้กู้ยืมราย

ใหม่) ให้กับนักเรียน นักศึกษาตามประกาศ  คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วยการ
ด าเนินงาน หลักเกณฑ์ วิธีด าเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2546 และระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วยการด าเนินงาน  หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 เรื่องหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเป็นผู้ขาดแคลน ทุนทรัพย์และ
คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินและเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) และ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาภาคอาชีวศึกษา 
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี) เพ่ือเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน  
นักศึกษาและเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัว 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
1.  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 
2.  เพื่อปลูกจิตส านึกในการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม 

     4.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  
1.  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  150 คน 
 2.  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน   60 คน                                                                              

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : วิทยาลัยได้ดูแลนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและ
เป็นการปลูกจิตส านึกในการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม                                                                                                                                                                                    

6. กลุ่มเป้าหมาย :  
 1.  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  150 คน 
 2.  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน   60 คน 
 3.  เพื่อดูแลนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและเป็นการปลูกจิตส านึกในการใช้จ่ายเงิน
อย่างคุ้มค่า เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม   

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  วิทยาลัยได้ดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและเป็นการปลูก

จิตส านึกในการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม   
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   
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1.  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  150 คน 
2.  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน   60 คน 
3.  เพ่ือดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและเป็นการปลูกจิตส านึกในการใช้จ่ายเงิน
อย่างคุ้มค่า เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม   

  
10.  การติดตามและประเมินผล 
-วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2560 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินการตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

 
-เครื่องมือ 
  -  แบบสอบถาม 
  -  แบบสัมภาษณ์ 
-ระยะเวลา  ระหว่างเดือนมิถุนายน    พ.ศ.  2560 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

2.  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
150 คน 
60 คน 

เชิงคุณภาพ 1.  เพื่อดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
การศึกษาและเป็นการปลูกจิตส านึกในการใช้จ่ายเงินอย่าง
คุ้มค่า เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม   

 

เชิงเวลา เดือนมิถุนายน  2560 30  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการทุนการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ผู้กู้รายใหม่) 

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตร

มาส(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ    210 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม              -          
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ     อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน     จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ               
6. ด าเนินการตามโครงการ               
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล               
                  
                  
                 
                 
                      

รวมเงิน              -                   -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ              -                   -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
............................. 

วิทยาลัย   เทคนิคเดชอุดม                     
1. ชื่อโครงการ  โครงการทุนการศึกษาผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาและเรียนดี เนื่องในวันไหว้ครู   
                    ประจ าปีการศึกษา 2559                   . 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางจารุวรรณ  เนตรสง่า                           . 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน โทรศัพท์ 045-429-050                
โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่                  
E-mail                                                                                                                            

. 
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่

สถานศึกษาและเรียนดี  เนื่องในงานวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560  เพ่ือให้ลูกศิษย์ได้ร าลึกพระคุณของ
คร-ูอาจารย์ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการความรู้ให้แก่ตนเอง  และเป็น
การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษาและเป็นขวัญก าลังใจแก่นักเรียน  นักศึกษาผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
  1.  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 
  2.  เพื่อปลูกจิตส านึกในการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม 
  3.  เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ร าลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ และแสดงความกตัญญู กตเวทีต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาการความรู้ให้แก่ตนเอง  เป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณและเป็นการด ารงรักษาไว้ซึ่งประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย      

     4.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 1.  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  150 คน 
 2.  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน   60 คน                                                                                       

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : คร-ูอาจารย์ และแสดงความกตัญญู กตเวทีต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาท
วิชาการความรู้ให้แก่ตนเอง  เป็นการแสดงความกตัญญู รู้คุณและเป็นการด ารงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของชาวไทย                                                                                       .                                                                                                                            

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
 1.  นักเรียน นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาและเรียนดี จ านวน 
75  ทุน 
2.  เพื่อดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและเป็นการปลูกจิตส านึก  "ในการใช้
จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม และให้ลูกศิษย์ได้ร าลึกถึงพระคุณของ ครู-อาจารย์ 
และแสดงความกตัญญู กตเวทีต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการความรู้ให้แก่ตนเอง  เป็นการแสดงความ
กตัญญูรู้คุณและเป็นการด ารงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย 
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7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ครู-อาจารย์ และแสดงความกตัญญู กตเวทีต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการความรู้

ให้แก่ตนเอง  เป็นการแสดงความกตัญญู รู้คุณและเป็นการด ารงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาวไทย 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 1.  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 
 2.  เพ่ือปลูกจิตส านึกในการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม 
 3.  เพ่ือให้ลูกศิษย์ได้ร าลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ และแสดงความกตัญญู กตเวทีต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์

ประสาทวิชาการความรู้ให้แก่ตนเอง  เป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณและเป็นการด ารงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของชาวไทย 

10.  การติดตามและประเมินผล 
-วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2560 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินการตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

 
-เครื่องมือ 
 -  แบบสอบถาม 
 -  แบบสัมภาษณ์ 
-ระยะเวลา  ระหว่างเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2560 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

2.  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
150 คน 
60 คน 

เชิงคุณภาพ 1.  เพื่อดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
การศึกษาและเป็นการปลูกจิตส านึกในการใช้จ่ายเงินอย่าง
คุ้มค่า เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม   

 

เชิงเวลา เดือนมิถุนายน  2560 30  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการทุนการศึกษาผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาและเรียนดี เนื่องในวันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2559 

    

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ     210 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม              -          
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ      อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร  



            
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                  
                  
                 
                 
                     

รวมเงิน              -                   -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ              -                   -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
............................. 

     วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม                  
1. ชื่อโครงการ  โครงการทุนการศึกษาศิษย์เก่า DTEC เพ่ือน้อง                 . 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางจารุวรรณ  เนตรสง่า                           . 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน โทรศัพท ์ 045-429-0850    
โทรสาร 045-249-050     โทรศัพท์เคลื่อนที่    
E-mail                                                                                                                            

. 
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์    การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
สู่สากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้าน
ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา  ทุนการศึกษาศิษย์เก่า DTEC เพ่ือน้อง  เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษา 
แสดงถึงความรักท่ีรุ่นพี่ มีต่อรุ่นน้อง สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีงาม 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
  1.  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา  
  2.  เพ่ือปลูกจิตส านึกในการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม 
  3.  เพ่ือเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษา แสดงถึงความรักที่รุ่นพ่ี มีต่อรุ่นน้อง สร้างขวัญและก าลังใจแก่
นักเรียนนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีงาม      

     4.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 1.  ทุนการศึกษาศิษย์เก่า DTEC เพ่ือน้อง     
 2.  เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและเป็นการปลูกจิตส านึกใน                                                                                             

5.  ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :วิทยาลัย ได้จัดระบบดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
การศึกษาและเป็นการปลูกจิต "ส านึกในการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม แสดง
ถึงความรักท่ีรุ่นพี่ มีต่อรุ่นน้อง สร้างขวัญและก าลังใจ                                                                                          

6.  กลุ่มเป้าหมาย : 
  1.  ทุนการศึกษาศิษย์เก่า DTEC เพ่ือน้อง     
  2.  เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและเป็นการปลูกจิตส านึกในการ
ใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม แสดงถึงความรักที่รุ่นพ่ี มีต่อรุ่นน้อง สร้างขวัญ
และก าลังใจแก่นักเรียนนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีงาม 

7. พ้ืนทีด่ าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  วิทยาลัย ได้จัดระบบดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและเป็น

การปลูกจิต "ส านึกในการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม แสดงถึงความรักที่รุ่นพ่ี 
มีต่อรุ่นน้อง สร้างขวัญและก าลังใจ 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 10.  การติดตามและประเมินผล 
-วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2560 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินการตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

 
 
 
-เครื่องมือ 
 -  แบบสอบถาม 
 -  แบบสัมภาษณ์ 
-ระยะเวลา  ระหว่างเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2560 
 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ทุนการศึกษาศิษย์เก่า DTEC เพ่ือน้อง  
เชิงคุณภาพ เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์

ในการศึกษาและเป็นการปลูกจิตส านึกในการใช้จ่ายเงิน
อย่างคุ้มค่า เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม แสดงถึง
ความรักท่ีรุ่นพ่ี มีต่อรุ่นน้อง สร้างขวัญและก าลังใจแก่
นักเรียนนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีงาม 

 

เชิงเวลา เดือน มิถุนายน  2560 30  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการทุนการศึกษาศิษย์เก่า DTEC เพ่ือน้อง 

        

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ      วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม              -          
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ      อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                  
                  
                 
                 
                      

รวมเงิน              -                   -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ              -                   -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
............................. 

วิทยาลัย           เทคนิคเดชอุดม                     
1. ชื่อโครงการ  โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559                . 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางจารุวรรณ  เนตรสง่า                           . 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน โทรศัพท์ 045-429-050                
โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่                  
E-mail                                                                                                                            

. 
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม รับนโยบายการติดตาม ส ารวจ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานและสร้างสัมพันธไมตรีกับครอบครัวนักศึกษา เพ่ือทราบข้อมูลว่า
นักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัวซึ่งตรงกับมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2555  และที่ปรับปรุงแก้ไข  และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558  มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
1.  เพ่ือจะได้ระบุข้อมูลนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
2.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละรุ่น 
3.  เพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือและน ามาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
4.  เพื่อน าข้อมูลมาก าหนดรูปแบบด้านความต้องการแรงงานในสถานประกอบการน ามาปรับการเรียนการ
สอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 

     4.  ผลผลิตโครงการ (Output) : 
 1.  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  385  คน 
 2.  นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ านวน  272  คน                                                                                     

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : ได้ศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความ
ช่วยเหลือและน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯ กับครอบครัวและติดตามส ารวจข้อมูล นักเรียน  นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อ
หรือท างานในสถานประกอบการ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว                                                                                         

6. กลุ่มเป้าหมาย :  
1.  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  385  คน 
2.  นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ านวน  272  คน 
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3.  เพ่ือศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือและน ามาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาลัยฯ กับครอบครัวและติดตามส ารวจข้อมูล นักเรียน  นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถาน
ประกอบการ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  สถานที่ที่นักศึกษาท างานหรือศึกษาต่อ ผู้ส าเร็จการศึกษา 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้ศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือ

และน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯ กับครอบครัวและติดตามส ารวจข้อมูล นักเรียน  นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อ
หรือท างานในสถานประกอบการ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   
1.  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  385  คน 
2.  นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ านวน  272  คน 
3.  เพ่ือศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือหาวิธีให้ความช่วยเหลือและน ามาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาลัยฯ กับครอบครัวและติดตามส ารวจข้อมูล นักเรียน  นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถาน
ประกอบการ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 10.  การติดตามและประเมินผล 
-วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2560 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

 2.  นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง   

385  คน 
 
272  คน 

เชิงคุณภาพ 1.  เพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา เพ่ือหาวิธีให้ความช่วยเหลือและน ามาเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯ กับ
ครอบครัวและติดตามส ารวจข้อมูล นักเรียน  นักศึกษาคน
ใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ หรือ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 

เชิงเวลา เดือน มีนาคม 2559 30  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ 2,000  บาท 



142  

                 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2560 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินการตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

 
-เครื่องมือ 
 -  แบบสอบถาม 
 -  แบบสัมภาษณ์ 
-ระยะเวลา  ระหว่างเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2560 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตร

มาส(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ   657  คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม      2,000.00        
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ    อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน    จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ              
6. ด าเนินการตามโครงการ              
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล              
                  
                  
                 
                 
                      

รวมเงิน      2,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ      2,000.00                 -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
............................. 

 วิทยาลัย  เทคนิคเดชอุดม                   
1. ชื่อโครงการ  โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรม

จริยธรรม  และจรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษา        
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางจารุวรรณ  เนตรสง่า                            . 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน โทรศัพท์ 045-429-050                 
โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่                  
E-mail                                                                                                                            . 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีนโยบายการติดตาม ส ารวจ

ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานและสร้างสัมพันธไมตรีกับครอบครัว นักศึกษา เพ่ือทราบข้อมูลว่า
นักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ประกอบ ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งตรงกับการ
ประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  และตัวบ่งชี้ที่  1.9  ระดับความพึง
พอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
1.  เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละรุ่น 
3.  เพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือและน ามาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4.  เพื่อน าข้อมูลมาก าหนดรูปแบบด้านความต้องการแรงงานในสถานประกอบการน ามาปรับการเรียนการ
สอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 1.  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   จ านวน  1,420  คน 
 2.  นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   จ านวน  690   คน                                                                            

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : ได้ทราบผลการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษา  เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละรุ่นศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา  หาวิธีให้ความช่วยเหลือและน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา  และน าข้อมูลมาก าหนดรูปแบบด้านความต้องการแรงงานในสถานประกอบการน ามา
ปรับการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ                                                                                         

6. กลุ่มเป้าหมาย :  
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 1.  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   จ านวน  1,420  คน 
 2.  นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   จ านวน  690   คน 
 3.  เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษา  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา กับนักศึกษาในแต่
ละรุ่นศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  หาวิธีให้ความช่วยเหลือและน ามาเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  และน าข้อมูลมาก าหนดรูปแบบด้าน
ความต้องการแรงงานในสถานประกอบการน ามาปรับการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  สถานประกอบการ/สถานศึกษาที่ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้ทราบผลการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษา  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละรุ่นศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  หาวิธีให้ความ
ช่วยเหลือและน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  และ
น าข้อมูลมาก าหนดรูปแบบด้านความต้องการแรงงานในสถานประกอบการน ามาปรับการเรียนการสอนให้
ตรงกับตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

และนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงทั้งหมดรวม 2,440  คน 

 
คน 

เชิงคุณภาพ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษา  เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา กับนักศึกษาในแต่ละ
รุ่นศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
หาวิธีให้ความช่วยเหลือและน ามาเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
และน าข้อมูลมาก าหนดรูปแบบด้านความต้องการแรงงาน
ในสถานประกอบการน ามาปรับการเรียนการสอนให้ตรงกับ
ตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการ 

 

เชิงเวลา เดือนพฤศจิกายน 2559 – เดือนมกราคม 2560 90  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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10.  การติดตามและประเมินผล 
-วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2560 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินการตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

-เครื่องมือ 
 -  แบบสอบถาม 
 -  แบบสัมภาษณ์ 
-ระยะเวลา  ระหว่างเดือนมกราคม  พ.ศ.  2560 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ     2,110  คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม              -          
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ      อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                  
                  
                 
                 
                      

รวมเงิน              -                   -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ              -                   -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
............................. 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางจารุวรรณ  เนตรสง่า                          
ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน โทรศัพท์ 045-429-050     
โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่                  
E-mail                                                                                                                            
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อม

ทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลหนึ่งที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้ว
เป็นอย่างดีบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วนี้  จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพ่ือช่วยเหลือ
บุคคลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถน าตัวของเขาเองไปสู่ความงอกงามและความเจริญสูงสุดอัน
เป็นจุดหมายในสังคม  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  และที่ปรับปรุงแก้ไข  และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558  มาตรฐานที่ 
1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 1.  เพ่ือให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 2.  เพื่อให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

     4.  ผลผลิตโครงการ (Output) : 
 1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  จ านวน  250 คน 
 2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่  2  จ านวน  150 คน 

5.  ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : นักเรียน  นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการ
ประกอบอาชีพ และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความม่ันใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน                                                                                                                                                                                                         

6.  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน  นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ และ
นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  จ านวน  250 คน 
2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  จ านวน  150 คน 
3.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ และนักศึกษา
ที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความม่ันใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียน  นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ 

และนักศึกษาทีจ่ะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   
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10.  การติดตามและประเมินผล 
-วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2560 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินการตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

 
-เครื่องมือ 
 -  แบบสอบถาม 
 -  แบบสัมภาษณ์ 
-ระยะเวลา  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559- เดือนมกราคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 

2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2   
250  คน 
150  คน 

เชิงคุณภาพ 1.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อ
ภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ และนักศึกษาที่
จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 

เชิงเวลา เดือนพฤศจิกายน 2559- เดือนมกราคม 2560 90  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ 

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตร

มาส(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ    450 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม              -          
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ     อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน     จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ               
6. ด าเนินการตามโครงการ               
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล               
                   
                   
                  
                  
                      

รวมเงิน              -                   -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ              -                   -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
............................. 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการเปิดบ้านแนะแนว DTEC Open House 2016 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางจารุวรรณ   เนตรสง่า                             
ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน โทรศัพท์ 045-429-050     
โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่                  
E-mail                                                                                                                             
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  ตามภารกิจและนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่
สากล พ.ศ. 2555 – 2569 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรี ยน การ
ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาและ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงาน
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม การประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคม
อาเซียน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 1.  เพ่ือรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 
2.  เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในสายอาชีวศึกษา รองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร การรบริ
การ 
3.  เพื่อเตรียมก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการเปิด
เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
1.  นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 500 คน 
2.  นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  500 คน 
3.  ครู บุคลากรและประชาชนโดยทั่วไป  จ านวน  100 คน 
4.  ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    จ านวน  900 คน                                                                   

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
เพ่ิมข้ึนในสายอาชีวศึกษา เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร การรบริการ  
และเตรียมก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการเปิด
เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน                                                                                                                                       
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6. กลุ่มเป้าหมาย :  
1.  นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 500 คน 
2.  นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  500 คน 
3.  ครู บุคลากรและประชาชนโดยทั่วไป  จ านวน  100 คน 
4.  ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    จ านวน  900 คน 
5.  สนองนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559ในการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในสายอาชีวศึกษา รองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การรบริ
การ และเตรียมก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการเปิด
เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ิมข้ึนในสาย
อาชีวศึกษา เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร การรบริการ  และเตรียม
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการเปิดเศรษฐกิจ
ประชาคมอาเซียน 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น  
2.  นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
3.  ครู บุคลากรและประชาชนโดยทั่วไป 
4.  ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม     

 
500  คน 
 
500  คน 
100  คน 
 
900  คน 

เชิงคุณภาพ 1.  สนองนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน 
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559ใน
การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในสายอาชีวศึกษา รองรับการ
ขยายตัวภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การรบริการ และ
เตรียมก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการเปิดเศรษฐกิจ
ประชาคมอาเซียน 

 

เชิงเวลา เดือนมกราคม 2560 30  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ 80,000  บาท 
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10.  การติดตามและประเมินผล 
-วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2560 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินการตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

 

-เครื่องมือ 
 -  แบบสอบถาม 
 -  แบบสัมภาษณ์ 
-ระยะเวลา  ระหว่างเดือนมกราคม  พ.ศ.  2560 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการเปิดบ้านแนะแนว DTEC Open House 2016 

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ    
2,000 คน 

วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม    80,000.00        

2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ      อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                  
                  
                 
                  
                      

รวมเงิน    80,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ    80,000.00                 -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
............................. 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1. ชื่อโครงการ  โครงการศิษย์เก่าแนะแนวน้องท างานและศึกษาต่อ 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางจารุวรรณ  เนตรสง่า                            
ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน โทรศัพท์ 045-429-050                
โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่                  
E-mail                                                                                                                             

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลหนึ่งที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้ว
เป็นอย่างดีบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วนี้  จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพ่ือช่วยเหลือ
บุคคลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถน าตัวของเขาเองไปสู่ความงอกงามและความเจริญสูงสุดอัน
เป็นจุดหมายในสังคม 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1.  เพ่ือให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 2.  เพื่อให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
 1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3   จ านวน  250 คน 
 2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  จ านวน  150 คน                                                                                           

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  นักเรียน  นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการ
ประกอบอาชีพ และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความม่ันใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

6. กลุ่มเปา้หมาย :  
 1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3   จ านวน  250 คน 
 2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  จ านวน  150 คน 
 3.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ และ
นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียน  นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ 

และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3    

2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2   
250 คน 
150 คน 

เชิงคุณภาพ 1.  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อ
ภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ และนักศึกษาที่
จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 

เชิงเวลา เดือนพฤษภาคม 2560 30  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 



156  

                 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

 
10.  การติดตามและประเมินผล 
-วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2560 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินการตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

 
-เครื่องมือ 
 -  แบบสอบถาม 
 -  แบบสัมภาษณ์ 
-ระยะเวลา  ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการศิษย์เก่าแนะแนวน้องท างานและศึกษาต่อ 

       

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ     400 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม              -          
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ      อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร  



            
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                  
                  
                 
                 
                      

รวมเงิน              -                   -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ              -                   -                  -    
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
............................. 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2559 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางจารุวรรณ  เนตรสง่า                           
ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน โทรศัพท์ 045-429-050    
โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่                 
E-mail                                                                                                                             

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  เพ่ือเป็นการแสดง ความยินดีแก่นักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษา  ออกไปศึกษาต่อและเข้าสู่ตลาดแรงงานตามสาขาวิชาที่เรียนมา แต่ยังขาดการชี้แจงแนะแนวทาง
ที่ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา ท าให้นักศึกษา ขาดความมั่นใจในการออกไปท างานและศึกษาต่อเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1.  เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 

      2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3   จ านวน  300 คน 
2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  จ านวน 200 คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  นักเรียน  นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการ
ประกอบอาชีพ และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความม่ันใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นการ
แสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา                                                                                                                                        

6. กลุ่มเป้าหมาย :  1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3   จ านวน  300 คน 
2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  จ านวน 200 คน 
3.  เพ่ือแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาเกิดความม่ันใจก่อนเข้าสู่

ตลาดแรงงาน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    นักเรียน  นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ 

และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นการแสดงความยินดีแก่
นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 
10.  การติดตามและประเมินผล 
-วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2560 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินการตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

 
-เครื่องมือ 
 -  แบบสอบถาม 
 -  แบบสัมภาษณ์ 
-ระยะเวลา  ระหว่างเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2560 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3    

2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2   
300 คน 
200 คน 

เชิงคุณภาพ 1.  เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีจะส าเร็จ
การศึกษาเกิดความมั่นใจก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 

เชิงเวลา เดือนมีนาคม 2560 30  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ 5,000  บาท 
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                  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2559 

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ    400 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม      5,000.00        
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ     อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน     จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ               
6. ด าเนินการตามโครงการ               
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล               
                  
                  
                 
                  
                      

รวมเงิน      5,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ      5,000.00                 -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม 
1. ชื่อโครงการ  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา  2559 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวเพชรชรัตน์  โพธิ์ศรี                          
ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  โทรศัพท์ 045-429-050     
โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่                 
E-mail      

                                                                                                                       
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน  นักศึกษามีความกล้า

แสดงออกในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

 1.  เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน  นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาติ 
2.  เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนดีรับประสบการณ์จริง 
3.  เพื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศและภาษาในประชาคมอาเซียนในปี 2560 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2   จ านวน  161 คน 
2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  จ านวน 403 คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  นักเรียน  นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น  มีความใกล้ชิดกับครูสอนภาษาต่างประเทศและมีเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาต่างประเทศและเตรียมความพร้อมก่อนนออกฝึกประสบการณ์ด้านภาษาในสถานประกอบการ                                                                                     

6. กลุ่มเป้าหมาย :  1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2   จ านวน  161 คน 
2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  จ านวน 403 คน 
 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :   นักเรียน  นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ 

และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นการแสดงความยินดีแก่
นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 
10.  การติดตามและประเมินผล 
-วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2560 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินการตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

-เครื่องมือ 
 -  แบบสอบถาม 
 -  แบบสัมภาษณ์ 
-ระยะเวลา  ระหว่างเดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2560

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2    

2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1   
161 คน 
403 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น  มีความใกล้ชิด
กับครูสอนภาษาต่างประเทศและมีเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาต่างประเทศและเตรียมความพร้อมก่อนนออกฝึก
ประสบการณ์ด้านภาษาในสถานประกอบการ 

 

เชิงเวลา เดือนมีนาคม 2560 30  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ -    บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา  2559 

    

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตร

มาส(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ   564 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ    อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน    จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ              
6. ด าเนินการตามโครงการ              
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล              
                  
                  
                      

รวมเงิน              -                   -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ              -                   -                  -    
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 

............................. 
วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ (Merry  Christmas  and  
Happy  New  Years 2016) 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวเพชรชรัตน์  โพธิ์ศรี                          
ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  โทรศัพท์ 045-429-050     
โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่                 
E-mail                                                                                                                             

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน  นักศึกษามีความกล้า
แสดงออกในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1.  เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน  นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาติ 
2.  เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนดีรับประสบการณ์จริง 
3.  เพื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศ 
4.  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1,2   จ านวน  986  คน 
2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1,2  จ านวน  175  คน 
3.  คณะครูและเจ้าหน้าที่  จ านวน   50  คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  นักเรียน  นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น  มีความใกล้ชิดกับครูสอนภาษาต่างประเทศและมีเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ                                                                                     

6. กลุ่มเป้าหมาย :  1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1,2   จ านวน  986 คน 
2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1,2  จ านวน 175 คน 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  หอประชุมล าโดมใหญ่  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :   คณะครู  นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  มีความกล้าแสดงออกในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษและมีความรู้สึกใกล้ชิดกับครูสอนภาษาอังกฤษต่างประเทศยิ่งขึ้น  อันเป็นจุดที่ท าให้
นักเรียน  นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีและให้ความส าคัญความสนใจต่อภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 
10.  การติดตามและประเมินผล 
-วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2560 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินการตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

-เครื่องมือ 
 -  แบบสอบถาม 
 -  แบบสัมภาษณ์ 
-ระยะเวลา  ระหว่างเดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 
 
 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2    

2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  
3.  คณะครูและเจ้าหน้าที่   

986 คน 
175 คน 
  50 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น  มีความใกล้ชิด
กับครูสอนภาษาต่างประเทศและมีเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ                                                                                     

 

เชิงเวลา เดือน ธันวาคม 2559 30  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ 10,000 บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2559 (Merry  Christmas  and  Happy  New  Years 2016) 

   

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ     1,161 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    10,000.00        
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ      อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                  
                  
                 
                      

รวมเงิน    10,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ    10,000.00                 -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าแผนการฝึกของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีวิชาชีพชั้นสูง   
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายอุทัย  บุญเสนอ                      
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โทรศัพท์ 045-249-050   
โทรสาร 045-249-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่    
E-mail                                                                                                                                
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ด าเนินการจัดการเรียนการ

สอนระบบทวิภาคี ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้สถานประกอบการเป็น
สถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียน
วิชาชีพ ได้ศึกษาตามความต้องการของตนเองและเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 1 
ภาคเรียน เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในระหว่างฝึกงานและฝึกอาชีพ 
ในสถานประกอบการและเป็นการเปิดโอกาสของนักเรียนนักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการที่ตรงกับเนื้อหา
รายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการฝึกอาชีพและ
ฝึกงานของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนในทุกสาขาวิชา 
3.2 เพ่ือเพ่ิมปริมาณนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.3 เพ่ือจัดท าแผนการฝึกของสาขางาน สาขาวิชา ที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค ี

4. ผลผลิตโครงการ  (Outcome) :  
1.บุคลากรในวิทยาลัย            จ านวน     80  คน 
2.วิทยากร                         จ านวน      33  คน 
3.ตัวแทนสถานประกอบการ     จ านวน    10 คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  
1.ครูฝึกในสถานประกอบการ ครูทวิภาคีประจ าสาขาวิชาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้สร้างความเข้าใจใน
การพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาฝึกงานร่วมกัน 
2.สร้างความมั่นใจและเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
3.บุคลากรทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 

6. กลุ่มเป้าหมาย :   
1.บุคลากรในวิทยาลัย            จ านวน     80  คน 
2.วิทยากร                         จ านวน      33  คน 
3.ตัวแทนสถานประกอบการ     จ านวน    10 คน   
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7.  พ้ืนที่ด าเนินการ : ณ   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1.ครูฝึกในสถานประกอบการ ครูทวิภาคีประจ าสาขาวิชาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้สร้างความเข้าใจใน
การพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาฝึกงานร่วมกัน 
2.สร้างความมั่นใจและเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
3.บุคลากรทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 
     

9.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

10. การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินงานตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1)  แบบสอบถาม 
2) แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลา 
- ระหว่างเดือน มนีาคม  พ.ศ.  2560

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.บุคลากรในวิทยาลัย            จ านวน     80  คน 

2.วิทยากร                         จ านวน      33  คน 
3.ตัวแทนสถานประกอบการ     จ านวน    10 คน     

 คน 

เชิงคุณภาพ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
จ านวน 93 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการฝึกอาชีพ
และฝึกงานของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้น
ในทุกสาขาวิชา เพิ่มปริมาณนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
และจดัท าแผนการฝึกของสาขางาน สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนมีนาคม เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย รองบประมาณ   - 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการจัดท าแผนการฝึกของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีวิชาชีพชั้นสูง   

    

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ     123 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม              -          
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ      อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                  
                  
                      

รวมเงิน              -                   -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ              -                   -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายอุทัย  บุญเสนอ                      
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โทรศัพท์ 045-249-050   
โทรสาร 045-249-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่    
E-mail                                                                                                                                
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ด าเนินการจัดการเรียนการ

สอนระบบทวิภาคี ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่
จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้
ศึกษาตามความต้องการของตนเองและเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในระหว่างฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถาน
ประกอบการและเป็นการเปิดโอกาสของนักเรียนนักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการที่ตรงกับเนื้อหารายวิชาตาม
หลักสูตรการศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

3.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา  เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ 
3.2 เพ่ือศึกษาให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติและจัดเตรียมข้อมูล เอกสารก่อนออกฝึกงานและฝึกงานและ
ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตน ในสถานประกอบการจริง 
3.3 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและประสานความสัมพันธ์กับสถาน
ประกอบการ 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Outcome) :  
1.บุคลากรในวิทยาลัย            จ านวน           24  คน 
2. นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวช.2  จ านวน         290  คน 
3.นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวส.1  จ านวน          248  คน 

    5.  ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  
ครู และนักเรียนนักศึกษา  จ านวน 558   คน ที่จะออกฝึกอาชีพและฝึกงาน มีความพร้อมและความ 
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการและเตรียมตัว  รับทราบข้อมูลจากสถานประกอบการ  ทราบถึงแนวทางการ
ปฏิบัติตนระหว่างฝึกงานในสถานประกอบการจริง  ก่อนออกฝึกอาชีพและฝึกงาน จัดเตรียมเอกสารสารต่าง 
ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  ประสานความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ และได้เสริมทักษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

6.  กลุ่มเป้าหมาย :   
1.บุคลากรในวิทยาลัย            จ านวน           24  คน 
2. นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวช.2  จ านวน         290  คน 
3.นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวส.1  จ านวน          248  คน 



171  

                 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

                                                                                                                                                         

7.  พ้ืนที่ด าเนินการ : ณ   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

ครู และนักเรียนนักศึกษา  จ านวน 558   คน ที่จะออกฝึกอาชีพและฝึกงาน มีความพร้อมและความ 
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการและเตรียมตัว  รับทราบข้อมูลจากสถานประกอบการ  ทราบถึงแนวทางการ
ปฏิบัติตนระหว่างฝึกงานในสถานประกอบการจริง  ก่อนออกฝึกอาชีพและฝึกงาน จัดเตรียมเอกสารสารต่าง 
ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  ประสานความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ และได้เสริมทักษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

9.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

10. การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินงานตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1) แบบสอบถาม 
2) แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลาระหว่างเดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2560

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.บุคลากรในวิทยาลัย              จ านวน           24  คน 

2. นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวช.2  จ านวน         290  คน 
3.นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวส.1   จ านวน          248  คน 
 

 คน 

เชิงคุณภาพ ครู และนักเรียนนักศึกษา  จ านวน 558   คน ที่จะออกฝึกอาชีพและ
ฝึกงาน มีความพร้อมและความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการและเตรียม
ตัว  รับทราบข้อมูลจากสถานประกอบการ  ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ
ตนระหว่างฝึกงานในสถานประกอบการจริง  ก่อนออกฝึกอาชีพและ
ฝึกงาน จัดเตรียมเอกสารสารต่าง ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  
ประสานความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ และได้เสริมทักษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนพฤษภาคม เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  5,000  บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ 

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ   562 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม      5,000.00        
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ    อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน    จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ              
6. ด าเนินการตามโครงการ              
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล              
                  
                  
                      

รวมเงิน      5,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ      5,000.00                 -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนานักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพ 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายอุทัย  บุญเสนอ                      
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โทรศัพท์ 045-249-050   
โทรสาร 045-249-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่    
E-mail                                                                                                                                
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ด าเนินการจัดการเรียนการ

สอนระบบทวิภาคี ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่
จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้
ศึกษาตามความต้องการของตนเองและเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในระหว่างฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถาน
ประกอบการและเป็นการเปิดโอกาสของนักเรียนนักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการที่ตรงกับเนื้อหารายวิชาตาม
หลักสูตรการศึกษา 
3. วตัถุประสงค์ของโครงการ :  

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอาชีพและฝึกงานของนักศึกษาฝึกอาชีพและ
ฝึกงาน 
3.2 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาจากการฝึกงานในสถานประกอบการจริง และน าไปสู่การแก้ไขต่อไป
เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

4.  ผลผลิตโครงการ  (Outcome) :  
1.บุคลากรในวิทยาลัย            จ านวน           20  คน 
2. นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวช.2  จ านวน         174  คน 
3.นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวส.1  จ านวน          216  คน 

    5.  ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  
ครูและนักเรียนนักศึกษา จ านวน 410  คน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและ
ประสานความส าพันธ์กับสถานประกอบการ  และได้เสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ  พร้อมทั้งครูและ
นักเรียน  ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  ข้อดีข้อเสีย ระหว่างการฝึกอาชีพและฝึกงาน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ได้จากการฝึกงานในสถานประกอบการจริง เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอน  ให้มีคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป 

     6.   กลุ่มเป้าหมาย :   
1.บุคลากรในวิทยาลัย            จ านวน           20  คน 
2. นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวช.2  จ านวน         174  คน 
3.นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวส.1  จ านวน          216  คน 
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7.  พ้ืนที่ด าเนินการ : ณ   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
  

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครูและนักเรียนนักศึกษา จ านวน 410  คน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาและประสานความส าพันธ์กับสถานประกอบการ  และได้เสริมทักษะและประสบการณ์
วิชาชีพ  พร้อมทั้งครูและนักเรียน  ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  ข้อดีข้อเสีย ระหว่างการฝึก
อาชีพและฝึกงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ได้จากการฝึกงานในสถานประกอบการจริง เพื่อน ามาปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอน  ให้มีคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป 

9.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

10. การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินงานตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

 

- เครื่องมือ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- ระยะเวลาระหว่างเดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.บุคลากรในวิทยาลัย            จ านวน           20  คน 

2. นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวช.2  จ านวน         174  คน 
3.นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวส.1  จ านวน          216  คน 

 

 คน 

เชิงคุณภาพ ครูและนักเรียนนักศึกษา จ านวน 410 คน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและประสานความส าพันธ์กับสถาน
ประกอบการ  และได้เสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ  พร้อมทั้งครู
และนักเรียน  ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  ข้อดีข้อเสีย 
ระหว่างการฝึกอาชีพและฝึกงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ได้จากการ
ฝึกงานในสถานประกอบการจริง เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอน  ให้มีคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนกันยามา   พ.ศ.  2560 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  5,000  บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการสัมมนานักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพ 

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ    410 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม      5,000.00        
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ     อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน     จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                 
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ               
6. ด าเนินการตามโครงการ               
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล               
                  
                  
                  
                   
                      

รวมเงิน      5,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ      5,000.00                 -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1. ชื่อโครงการ  โครงการนิเทศติดตามนักศึกษาออกฝึกงานและฝึกอาชีพ 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายอุทัย  บุญเสนอ                      
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โทรศัพท์ 045-249-050   
โทรสาร 045-249-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่    
E-mail                                                                                                                                
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ด าเนินการจัดการเรียนการ

สอนระบบทวิภาคี ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่
จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้
ศึกษาตามความต้องการของตนเองและเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในระหว่างฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถาน
ประกอบการและเป็นการเปิดโอกาสของนักเรียนนักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการที่ตรงกับเนื้อหารายวิชาตาม
หลักสูตรการศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรค  ที่เกิดข้ึนระหว่างที่นักศึกษาออกฝึกอาชีพและฝึกงาน 
3.2 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาจากการฝึกงานในสถานประกอบการจริง  และน าไปสู่การ
แก้ไขต่อไปเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ 
3.3 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา อาชีวศึกษาและประสานความสัมพันธ์ กับสถาน
ประกอบการอันดีกับประกอบการ         

  4.  ผลผลิตโครงการ  (Outcome) :  
1.บุคลากรในวิทยาลัย            จ านวน           24  คน 
2. นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวช.2  จ านวน         290  คน 
3.นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวส.1  จ านวน          248  คน 

  5.  ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  
ครูอาจารย์ที่มีหน้าที่นิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาออกฝึกอาชีพและงาน จ านวน 562 คนได้รับ

ทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอาชีพและฝึกงาน  และเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้
นักเรียนนักศึกษาในระหว่างที่ฝึกอาชีพและฝึกงาน กับสถานประกอบการนั้นๆ  เมื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึนแล้วน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการต่อไปพร้อมทั้งได้ประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ  

 6.  กลุ่มเป้าหมาย :   
1.บุคลากรในวิทยาลัย            จ านวน           24  คน 
2. นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวช.2  จ านวน         290  คน 
3.นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวส.1  จ านวน          248  คน                                                                                                                                                        
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 7.  พื้นที่ด าเนินการ : ณ   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

ครู และนักเรียนนักศึกษา  จ านวน 562   คน ที่จะออกฝึกอาชีพและฝึกงาน มีความพร้อมและความ 
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการและเตรียมตัว  รับทราบข้อมูลจากสถานประกอบการ  ทราบถึงแนวทางการ
ปฏิบัติตนระหว่างฝึกงานในสถานประกอบการจริง  ก่อนออกฝึกอาชีพและฝึกงาน จัดเตรียมเอกสารสารต่าง 
ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  ประสานความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ และได้เสริมทักษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

9.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

10. การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินงานตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- ระยะเวลาระหว่างเดือน มีนาคม  พ.ศ.  2560

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.บุคลากรในวิทยาลัย              จ านวน           24  คน 

2. นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวช.2  จ านวน         290  คน 
3.นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวส.1   จ านวน          248  คน 
 

 คน 

เชิงคุณภาพ ครู และนักเรียนนักศึกษา  จ านวน 562   คน ที่จะออกฝึกอาชีพและ
ฝึกงาน มีความพร้อมและความ 
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการและเตรียมตัว  รับทราบข้อมูลจากสถาน
ประกอบการ  ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนระหว่างฝึกงานในสถาน
ประกอบการจริง  ก่อนออกฝึกอาชีพและฝึกงาน จัดเตรียมเอกสารสาร
ต่าง ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  ประสานความสัมพันธ์กับสถาน
ประกอบการ และได้เสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนพฤษภาคม เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  5,000  บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการนิเทศติดตามนักศึกษาออกฝึกงานและฝึกอาชีพ 

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ    562 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม      5,000.00        
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ     อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน     จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร                 
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ               
6. ด าเนินการตามโครงการ               
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล               
                  
                  
                  
                   
                      

รวมเงิน      5,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ      5,000.00                 -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
............................. 

วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม 
1. ชื่อโครงการ  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์  (ด้านภาษาจีน) 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวเพชรชรัตน์  โพธิ์ศรี 
ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์  โทรศัพท์  
โทรสาร      โทรศัพท์เคลื่อนที่  
E-mail         
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  เพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  

(ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) มาตรา 22, 23  และ 24  ตามแนวทางการจัดกิจกรรม  เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี เก่ง และมีความสุข  เพื่อสอดคล้องกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  และที่ปรับปรุงแก้ไข  และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558  มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้
ความส าคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถานศึกษา  โดยเน้นเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในการเป็น
ประชาคมอาเซียน  โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
3.1  เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในด้านสื่อสารภาษาจีนกับ
ชาวต่างชาติ 
3.2 เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง 
3.3 เพ่ือนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศและภาษาในประชาคมอาเซียน 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :      นักเรียนเข้าร่วม  ระดับ  ปวช.2  จ านวน  161  คน   
                                        นักศึกษาเข้าร่วม  ระดับ  ปวส.1  จ านวน  403  คน                                                                           

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :         -                                                                               . 
6. กลุ่มเป้าหมาย :  1.  นักเรียนเข้าร่วม  ระดับ  ปวช.2  จ านวน  161  คน 

2.  นักศึกษาเข้าร่วม  ระดับ  ปวส.1  จ านวน  403  คน 
3.  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความกล้าแสดงออกในด้านการสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น  มีความรู้ใกล้ชิดกับครูสอนจากต่างประเทศและมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ด้านภาษาในสถานประกอบการ 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  มีความกล้าแสดงออกในด้านการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น  มีความรู้ใกล้ชิดกับครูสอนจากต่างประเทศและมีเจตคติ
ที่ดีต่อภาษาต่างประเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ด้านภาษาในสถานประกอบการ 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  1.  นักเรียนเข้าร่วม  ระดับ  ปวช.2  จ านวน  161  คน 
 2.  นักศึกษาเข้าร่วม  ระดับ  ปวส.1  จ านวน  403  คน   
 3.  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความกล้าแสดงออกในด้านการ

สื่อสารภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น  มีความรู้ใกล้ชิดกับครูสอนจากต่างประเทศและมีเจต
คติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ด้านภาษาในสถาน
ประกอบการ 

 การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินงานตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
3)  แบบสอบถาม 
4) แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลาระหว่างเดือน มีนาคม  พ.ศ.  2560 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิง
ปริมาณ 

1.  นักเรียนเข้าร่วม  ระดับ  ปวช.2   
2.  นักศึกษาเข้าร่วม  ระดับ  ปวส.1   

161 คน 
403 คน 

เชิง
คุณภาพ 

1.  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความกล้าแสดงออกในด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น  มีความรู้ใกล้ชิดกับครูสอนจากต่างประเทศและมีเจต
คติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ด้านภาษาในสถาน
ประกอบการ 

 

เชิงเวลา เดือน กันยายน  2560 30  วัน 
เชิง
ค่าใช้จ่าย 

- - 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์  (ด้านภาษาจีน) 

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ     564 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม              -          
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ      อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร   



            
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                  
                  
                  
                  

รวมเงิน              -                   -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ              -                   -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
............................. 
วิทยาลัยทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการวันภาษาต่างประเทศ  (DTEC Foreign Language Day 2017) 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวเพชรชรัตน์  โพธิ์ศรี 
ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์  โทรศัพท์  
โทรสาร      โทรศัพท์เคลื่อนที่  
E-mail         
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  เพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  

(ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) มาตรา 22, 23  และ 24  ตามแนวทางการจัดกิจกรรม  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี เก่ง และมีความสุข  ตามแผนส่งเสริมการ
เรียนรู้ทางวิชาการ  เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  และท่ีปรับปรุงแก้ไข  และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2558  มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับคุณภาพใน
การใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน  เพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถานศึกษา  โดยเน้นเสริมสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียน  โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  1.  เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในด้าน
สื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

    2.  เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์จริง 

    3.  เพื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศและภาษาในประชาคม
อาเซียน 

    4.  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :      1.  นักเรียนเข้าร่วม  ระดับ  ปวช.2  จ านวน  454  คน 
2.  นักศึกษาเข้าร่วม  ระดับ  ปวส.1  จ านวน  303  คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :     นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความกล้าแสดงออกใน
ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น  มีความรู้ใกล้ชิดกับครูสอนจากต่างประเทศและ
มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศและเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  1.  นักเรียนเข้าร่วม  ระดับ  ปวช.2  จ านวน  454  คน 
2.  นักศึกษาเข้าร่วม  ระดับ  ปวส.1  จ านวน  303  คน 
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3.  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความกล้าแสดงออกในด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น  มีความรู้ใกล้ชิดกับครูสอนจากต่างประเทศและมีเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาต่างประเทศและเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  1.  คณะครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  มีความกล้าแสดงออกในด้าน

การสื่อสารภาษาต่างประเทศและจะได้มีความรู้ใกล้ชิดกับครูสอนจากต่างประเทศยิ่งข้ึน  อันเป็นจุดที่ท าให้
นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีและให้ความส าคัญความสนใจต่อภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น   และมีความ
พร้อมในด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  1.  นักเรียนเข้าร่วม  ระดับ  ปวช.2  จ านวน  454  คน 
 2.  นักศึกษาเข้าร่วม  ระดับ  ปวส.1  จ านวน  303  คน 
 3.  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความกล้าแสดงออกในด้านการ

สื่อสารภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น  มีความรู้ใกล้ชิดกับครูสอนจากต่างประเทศและมีเจตคติ
ที่ดีต่อภาษาต่างประเทศและเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินงานตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1) แบบสอบถาม    2) แบบสัมภาษณ ์  

 - ระยะเวลาระหว่างเดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  นักเรียนเข้าร่วม  ระดับ  ปวช.2   

2.  นักศึกษาเข้าร่วม  ระดับ  ปวส.1   
454 คน 
303 คน 

เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความกล้าแสดงออกใน
ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น  มีความรู้
ใกล้ชิดกับครูสอนจากต่างประเทศและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
และเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

เชิงเวลา เดือน กุมภาพันธ์  2560 30  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย  15,000  บาท 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
  โครงการวันภาษาต่างประเทศ  (DTEC Foreign Language Day 2017) 

    

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตร

มาส(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ   757 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    15,000.00        
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ    อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน    จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร 



             
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ              
6. ด าเนินการตามโครงการ              
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล              
                  
                  
                 
                  
                    

รวมเงิน    15,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ    15,000.00                 -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย ปี 2560 – 2564 

(การบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร) 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาววิภาวดี  จันทร์อุตส่าห์                      
ต าแหน่ง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ โทรศัพท์ 045-249-050   
โทรสาร 045-249-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่    
E-mail                                                                                                                                
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการใน

การผลิตและพัฒนาก าลังคน สนองตอบความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี  2551 ได้สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการอาชีวศึกษา สร้างความนิยมในการเรียนวิชาชีพให้กับสังคม มีเป้าหมายเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
ในขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการบริการสังคมในโครงการและวาระพิเศษต่างๆเพ่ือให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนทั้งในด้านการฝึกงานวิชาชีพและปลูกฝังส านึกการ
บริการสังคม  นอกจากนี้ได้เน้นเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบและมีบทบาทในการ
จัดการอาชีวศึกษาร่วมกันมากข้ึน การประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 3  ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  

ในยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบราชการไทย  ก าหนดให้หน่วยงานหรือสถานศึกษาต้องด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ไว้ล่วงหน้า  โดยต้องเชื่อมโยงสู่การจัดท างบประมาณ แบบมุ่งเน้นกลยุทธ์  
และให้มีการประเมินผล  การปฏิบัติงานสม่ าเสมอ ดังนั้นทุกสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์  บุคลากรในสถานศึกษา  จ าเป็นจะต้องรู้และเข้าใจในเรื่องการจัดการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับฝ่าย แผนกวิชา งาน  โดยให้สอดคล้องกันในระดับสถานศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เชื่อมโยงไปสู่การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักการ  Strategic  Performance Base Budgeting  :  SPBB  
และสามารถสร้างความสมดุลในการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร(Total  Corporate  Strategic  Management  
System  : TCSMS) ตามแนวทางของ  Balanced  Scorecard 
 

งานวางแผนและงบประมาณ  จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย 
ปี 2560 – 2564  (การบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร)  ในวันที่  12,19, และ 26 พฤศจิกายน  2559  ณ  ห้องประชุม
หลวงพ่ออเนก ยสทินโน  เพ่ือการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้  ความ
เข้าใจ  ในวิธีการพัฒนา  ระบบบริหารยุทธศาสตร์ตามแนวการปฏิรูประบบราชการจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ด้านยุทธศาสตร์เพื่อน าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาฝ่าย  สาขาวิชา งาน สามารถวัดผลการด าเนินงานและก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องได้ 
3.2  เพ่ือจัดท าแผนงาน โครงการและงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้เครื่องมือวัดผลการด าเนินงานซึ่งเกิดจาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 
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3.3  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ไว้ล่วงหน้า  เพ่ือเชื่อมโยงสู่การจัดท างบประมาณแบบ
มุ่งเน้นกลยุทธ์เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ าเสมอ  

4. ผลผลิตโครงการ  (Outcome) :  
 คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลการทางการศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัย  จ านวน  124  คน 

     5.  ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  
ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและกลยุทธ์ของ

สถานศึกษาฝ่าย  สาขาวิชา งาน  สามารถวัดผลการด าเนินงานและก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องได้ สามารถ
จัดท าแผนงาน โครงการและงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและแผนกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยใช้เครื่องมือวัดผลการด าเนินงาน   สามารถจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ไว้
ล่วงหน้า  เพ่ือเชื่อมโยงสู่การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นกลยุทธ์เพ่ือให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สม่ าเสมอ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 

10. กลุ่มเป้าหมาย :   
  คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลการทางการศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัย จ านวน  124  คน                                                                                                                         

11. พ้ืนที่ด าเนินการ : ณ   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                          
12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  ในวิธีการพัฒนา  ระบบบริหารยุทธศาสตร์ตามแนว
การปฏิรูประบบราชการจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์เพื่อน าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถจัดท าคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ  โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย     

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลการทางการศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัย

จ านวน  124  คน 
 คน 

เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถก าหนดวิสัยทัศน์  พันธ-
กิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษาฝ่าย  สาขาวิชา งาน  สามารถวัดผลการ
ด าเนินงานและก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องได้ สามารถจัดท าแผนงาน 
โครงการและงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและ
แผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้ เครื่องมือวัดผลการ
ด าเนินงาน   สามารถจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ไว้
ล่วงหน้า  เพ่ือเชื่อมโยงสู่การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นกลยุทธ์
เพ่ือให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ าเสมอ ซึ่งเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  40,000   บาท 
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14.  การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินงานตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

 
- เครื่องมือ 

1) แบบสอบถาม 
2) แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลาระหว่างเดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559 
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11.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย ปี 2560 – 2564 (การบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร) 

   

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                      

1. เสนอโครงการขออนุมัติ     124 คน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    40,000.00        
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ      อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน      จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร 



              
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ                
6. ด าเนินการตามโครงการ                
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล                
                  
                  
                 
                  
                      

รวมเงิน    40,000.00                 -                  -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ    40,000.00                 -                  -    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

      วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม                   
1.  ชื่อโครงการ  อบรมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2560 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาววิภาวดี  จันทร์อุตส่าห์                      
ต าแหน่ง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ โทรศัพท์ 045-249-050   
โทรสาร 045-249-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่    
E-mail                                                                                                                                
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   เพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  

(ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2545)  มาตรา  22,23 และ 24 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการในการผลิต
และพัฒนาก าลังคน เพ่ือสนองตอบความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2551 ได้สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้กับการอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างความนิยมในการเรียนวิชาชีพให้กับสังคม มีเป้าหมายเพ่ือเ พ่ิมปริมาณผู้เรียนใน
ขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการบริการสังคมในโครงการและวาระพิเศษต่างๆเพ่ือให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้เรียน
อาชีวศึกษา และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนทั้งในด้านการฝึกงานวิชาชีพและปลูกฝังส านึกการบริการ
สังคม  นอกจากนี้ได้เน้นเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบและมีบทบาทในการจัดการ
อาชีวศึกษาร่วมกันมากขึ้น การประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  

ในยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย  ก าหนดให้หน่วยงานหรือสถานศึกษาต้องด าเนินการ
จัดท าการประเมินผลโครงการและแผนยุทธศาสตร์ไว้ล่วงหน้า  โดยต้องเชื่อมโยงสู่การจัดท างบประมาณ แบบมุ่งเน้น
กลยุทธ์  และให้มีการประเมินผล  การปฏิบัติงานสม่ าเสมอ ดังนั้นทุกสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์  บุคลากรในสถานศึกษา  จ าเป็นจะต้องรู้และเข้าใจในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์   พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับฝ่าย แผนกวิชาคณะวิชา งาน  โดยให้สอดคล้องกันในระดับสถานศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเชื่อมโยงไปสู่การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักการ  Strategic  Performance Base Budgeting  : SPBB  
และสามารถสร้างความสมดุลในการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร (Total Corporate Strategic Management  
System  : TCSMS) ตามแนวทางของ Balanced  Scorecard 

ดังนั้น  งานวางแผนและงบประมาณ  จึงได้จัดอบรมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
2560  ในวันที่  25 กันยายน- 1 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสทินโน เพ่ือการศึกษา  
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  ในวิธีการวางแผน จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2560 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
  3.1  ให้บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมทางรู้แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2560 
              3.2  เพ่ือค้นหาผลกระทบทางบวก  ทางลบ  และผลกระทบที่มิได้คาดหวังจากการด าเนินโครงการ 

     3.3  เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานได้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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4.  ผลผลิตโครงการ  (Outcome) :  
คณะครู - เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน  95  คน     

       5.  ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมรู้แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2560  ค้นหาผลกระทบทางบวก  ทางลบ  และผลกระทบที่มิได้คาดหวังจากการด าเนิน
โครงการ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

       6.  กลุ่มเป้าหมาย :  คณะครู - เจ้าหน้าที ่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน  95  คน                                                                                                                                                  
7. พ้ืนที่ด าเนินการ : ณ   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ รู้แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2560  ค้นหาผลกระทบทางบวก  ทางลบ  และผลกระทบที่มิได้คาดหวังจากการด าเนินโครงการ 
สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

9.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

10. การติดตาม  ประเมินผล 
-  วิธีการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ             
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ             
3.ประชุมวางแผนมอบหมายงาน             
4.จัดหาวิทยากร             
5.ประชาสัมพันธ์โครงการ             
6.ด าเนินงานตามโครงการ             
7.สรุปและประเมินผล/รายงานผล             

- เครื่องมือ 
1) แบบสอบถาม 
2) แบบสัมภาษณ์ 

- ระยะเวลาระหว่างเดือน กันยายน – ตุลาคม พ.ศ.  2560

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ คณะครู - เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ านวน 95  คน   คน 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ รู้แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2560  ค้นหาผลกระทบทางบวก  ทางลบ  และผลกระทบที่มิได้คาดหวัง
จากการด าเนินโครงการ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและสามารถสรุปเป็นรูปเล่มเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือน  กันยายน – ตุลาคม 2559 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  10,000  บาท 
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1.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ  และหมวดเงินที่ใช้ : 
โครงการอบรมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2560 

     

ขั้นตอนวิธี/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตรมาส

(√) 
เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการระบุ หมวดเงิน 

(เช่น ใคร จ านวน ต าบล/อ าเภอ (ระบบจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)   งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

                  เงินรายได้สถานศึกษา   

1. เสนอโครงการขออนุมัติ   
95 คน 

วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม         10,000.00    

2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ     อ.เดชอุดม           
3. ประชุมวางแผนมอบหมายงาน     จ.อุบลราชธานี         
4. จัดหาวิทยากร 



             
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ               
6. ด าเนินการตามโครงการ               
7. สรุปและประเมินผล/รายงานผล               
                  
                  
                 
                  
                      

รวมเงิน              -          10,000.00                -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ              -          10,000.00                -    
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ครุภัณฑ์
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                                                       ทีจ่ดัซ้ือด้วยเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2560
วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แผนงานการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา
โครงการ  จดัการอาชีวศึกษา
งบลงทนุ
ครุภัณฑ์การศึกษาราคาต่อหน่วยเกินกว่า  5,000  จ านวน     รายการ    เป็น 1,660,500  บาท
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ

1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
1.1 โทรศัพท์  +  แฟกซ์ 1 เคร่ือง 5,000       5,000        งานสารบรรณ

1.2 กล้องวีดีโอ  Sony 1 ตัว 9,500       9,500        งานประชาสัมพนัธ์

1.3 เคร่ืองตัดหญ้าแบบเดินตาม 1 เคร่ือง 20,000     20,000      งานอาคารฯ

1.4 เคร่ืองตัดหญ้าแบบสายสะพาย 2 เคร่ือง 12,000     24,000      งานอาคารฯ

1.5 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ IMAC 1 เคร่ือง 54,000     54,000      งานพสัดุ

2 ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา
2.1 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 2 เคร่ือง 50,000     100,000    งานกจิกรรม

2.2 เกา้อีส้ านักงาน  
3 ฝ่ายวิชาการ

3.1 เคร่ืองฉายโปรเจกเตอร์ 2 เคร่ือง 40,000     80,000      งานส่ือฯ

3.2 ตู้โชว์หนังสือใหม ่                  2 ตู้ 6,500       13,000      งานหอ้งสมุดฯ

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลติ
3.3 เคร่ืองเจียระไนต้ังพืน้  380  V.AC  6 เคร่ือง 25,000     150,000    
3.4 เคร่ืองเจาะต้ังพืน้   4 เคร่ือง 25,000     100,000    
3.5 เคร่ืองคอมพวิเตอร์  ALL  in  One  15 ชุด 30,000     450,000    
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั
3.6 คอมพวิเตอร์  All in  one  Core i5  พร้อมโต๊ะ 15 เคร่ือง 25,000     375,000    
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา
3.7 ชุดตาชั่ง  Digital  ขนาด  30  Kg 1 เคร่ือง 25,000     25,000      
3.8 ชุดตาชั่ง  Digital  ขนาด  50  Kg 1 เคร่ือง 30,000     30,000      
3.9  ชุดทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตแบบไม่ท าลาย (Concret  Test  Hammer) 1 ชุด 25,000     25,000      
สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ
3.10 เคร่ืองเชื่อมไฟฟา้  (lnverter) 10 เคร่ือง 20,000     200,000    

รวมทัง้สิน้ 1,660,500  

รายระเอียดครุภัณฑ์

จ านวนเงิน
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โครงการเรียนดี  เรียนฟรี  15  ปี



195  

                 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

ภาคเรียนท่ี 2/2559 ภาคเรียนท่ี 1/2560 จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ยอดเงินทีไ่ด้รับ 723,120 บาท

1. ค่าอปุกรณ์การเรียน  230  บาท

   1.1 สาขาวิชาชพีชา่งยนต์ 623 69,690          73,600         143,290        นายปยิะวุฒิ ปอ้มเพชร

   1.2  สาขาวิชาชพีเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 401 45,540          46,690         92,230          นายวีรศักด์ิ  เรียงเงิน

   1.3  สาขาวิชาชพีเชื่อมโลหะ 190 19,320          24,380         43,700          นายโกวิทย์  เคาเลิศ

   1.4  สาขาวิชาชพีชา่งไฟฟา้ก าลัง 440 46,920          54,280         101,200        นายพบิลู ชวนชม

   1.5  สาขาวิชาชพีชา่งอเิล็กทรอนิกส์ 232 24,840          28,520         53,360          นายหสัวาร  ผลวิสุทธ์ิ

   1.6  สาขาวิชาชพีชา่งกอ่สร้าง/โยธา 269 30,590          31,280         61,870          นายสุวิทย์ ประดุจชนม์

   1.7  สาขาวิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศ -         -               -              -               นายธนาธิป  สอนอาจ

   1.8  สาขาวิชาชพีการบญัชี 425 46,230          51,520         97,750          นางสุมาลี แกว้โวหาร

   1.9  สาขาวิชาชพีคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 395 41,170          49,680         90,850          นางสาวสายฝน  สาระผล

   1.10 สาขาวิชาชพีการขาย/การตลาด 169 16,100          22,770         38,870          นางสาวนงรัก  บญุเสริฐ

รวม 3,144      340,400        382,720       723,120        

รายละเอียดเงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  2560

1. ค่าอุปกรณ์การเรียน  วงเงิน   230  บาท/คน/ภาคเรียน

วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม

รายการ จ านวน นร.
จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ
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รวม 

ภาคเรียนท่ี 2/2559 ภาคเรียนท่ี 1/2560 จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ยอดเงินทีไ่ด้รับ  1,497,600  บาท

2. ค่าเครืองแบบนักเรียน  900  บาท

   2.1  สาขาวิชาชพีชา่งยนต์ 320 288,000        288,000        นายปยิะวุฒิ ปอ้มเพชร

   2.2  สาขาวิชาชพีเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 203 182,700        182,700        นายวีรศักด์ิ  เรียงเงิน

   2.3  สาขาวิชาชพีเชื่อมโลหะ 106 95,400         95,400          นายโกวิทย์  เคาเลิศ

   2.4  สาขาวิชาชพีชา่งไฟฟา้ก าลัง 236 212,400        212,400        นายพบิลู ชวนชม

   2.5  สาขาวิชาชพีชา่งอเิล็กทรอนิกส์ 124 111,600        111,600        นายหสัวาร  ผลวิสุทธ์ิ

   2.6  สาขาวิชาชพีชา่งกอ่สร้าง/โยธา 136 122,400        122,400        นายสุวิทย์ ประดุจชนม์

   2.7  สาขาวิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศ -              นายธนาธิป  สอนอาจ

   2.8  สาขาวิชาชพีการบญัชี 224 201,600        201,600        นางสุมาลี แกว้โวหาร

   2.9  สาขาวิชาชพีคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 216 194,400        194,400        นางสาวสายฝน  สาระผล

   2.10 สาขาวิชาชพีการขาย/การตลาด 99 89,100         89,100          นางสาวนงรัก  บญุเสริฐ

รวม 1,664      -               1,497,600     1,497,600     

รายละเอียดเงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  2560

2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  วงเงิน   900  บาท/คน/ปี

วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม

รายการ จ านวน นร.
จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ
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รวม 

ภาคเรียนท่ี 2/2559 ภาคเรียนท่ี 1/2560 จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ยอดเงินทีไ่ด้รับ 3,144,000  บาท

3. ค่าหนังสือเรียน  1,000  บาท

   3.1  สาขาวิชาชพีชา่งยนต์ 623 303,000        320,000        623,000        นายปยิะวุฒิ ปอ้มเพชร

   3.2  สาขาวิชาชพีเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 401 198,000        203,000        401,000        นายวีรศักด์ิ  เรียงเงิน

   3.3  สาขาวิชาชพีเชื่อมโลหะ 190 84,000          106,000        190,000        นายโกวิทย์  เคาเลิศ

   3.4  สาขาวิชาชพีชา่งไฟฟา้ก าลัง 440 204,000        236,000        440,000        นายพบิลู ชวนชม

   3.5  สาขาวิชาชพีชา่งอเิล็กทรอนิกส์ 232 108,000        124,000        232,000        นายหสัวาร  ผลวิสุทธ์ิ

   3.6  สาขาวิชาชพีชา่งกอ่สร้าง/โยธา 269 133,000        136,000        269,000        นายสุวิทย์ ประดุจชนม์

   3.7  สาขาวิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศ -         -               -              -               นายธนาธิป  สอนอาจ

   3.8  สาขาวิชาชพีการบญัชี 425 201,000        224,000        425,000        นางสุมาลี แกว้โวหาร

   3.9  สาขาวิชาชพีคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 395 179,000        216,000        395,000        นางสาวสายฝน  สาระผล

   3.10 สาขาวิชาชพีการขาย/การตลาด 169 70,000          99,000         169,000        นางสาวนงรัก  บญุเสริฐ

รวม 3,144      1,480,000     1,664,000     3,144,000     

รายละเอียดเงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  2559

3. ค่าหนังสอืเรียน  วงเงิน   1,000  บาท/คน/ภาคเรียน

วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม

รายการ จ านวน นร.
จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ
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รายการ จ านวน นร. จ านวนเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนท่ี 2/2559 ภาคเรียนท่ี 1/2560 จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากจิการนักเรียน นักศึกษา

ยอดเงินทีไ่ด้รับ 628,800 บาท

4.1 กจิกรรมวิชาการ (กจิกรรมภายใต้องค์การวิชาชพี)100  บาท

   4.1.1  ชมรมวิชาชพีชา่งยนต์(50%) 623 15,150           16,000           31,150           นายปยิะวุฒิ ปอ้มเพชร

   4.1.2  ชมรมวิชาชพีเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 401 9,900             10,150           20,050           นายวีรศักด์ิ  เรียงเงิน

   4.1.3  ชมรมวิชาชพีเชื่อมโลหะ 190 4,200             5,300             9,500             นายโกวิทย์  เคาเลิศ

   4.1.4  ชมรมวิชาชพีชา่งไฟฟา้ก าลัง 440 10,200           11,800           22,000           นายพบิลู ชวนชม

   4.1.5  ชมรมวิชาชพีชา่งอเิล็กทรอนิกส์ 232 5,400             6,200             11,600           นายหสัวาร  ผลวิสุทธ์ิ

   4.1.6  ชมรมวิชาชพีชา่งกอ่สร้าง/โยธา 269 6,650             6,800             13,450           นายสุวิทย์ ประดุจชนม์

   4.1.7  ชมรมวิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 -                -                -                นายธนาธิป  สอนอาจ

   4.1.8  ชมรมวิชาชพีการบญัชี 425 10,050           11,200           21,250           นางสุมาลี แกว้โวหาร

   4.1.9  ชมรมวิชาชพีคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 395 8,950             10,800           19,750           นางสาวสายฝน  สาระผล

   4.1.10 ชมรมวิชาชพีการขาย/การตลาด 169 3,500             4,950             8,450             นางสาวนงรัก  บญุเสริฐ

   4.1.11 กจิกรรมองค์การวิชาชพี (20%) 29,600           33,280           62,880           นายวีระศักด์ิ  เพง็ธรรม

   4.1.12  กจิกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์(30%) 44,400           49,920           94,320           นายวีระศักด์ิ  เพง็ธรรม

รวม 3,144          148,000         166,400          314,400         

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากจิการนักเรียน นักศึกษา

4.2  กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยะธรรม (100 บาท)จ านวนนักเรียน นักศึกษา 3,222 คน

   4.2.1  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 74,000           83,200           157,200         นายวีระศักด์ิ  เพง็ธรรม

   4.2.2  กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี (ชมรมลูกเสือวิสามัญ) 74,000           83,200           157,200         นายสมศักด์ิ  ปริตัง

รวม 148,000         166,400          314,400         

รายละเอียดเงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  2560

4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  วงเงิน   475  บาท/คน/ภาคเรียน

วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม
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รายการ จ านวน นร. จ านวนเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนท่ี 2/2559 ภาคเรียนท่ี 1/2560 จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ยอดเงินทีไ่ด้รับ  314,400 บาท

4.3  กจิกรรมทัศนศึกษา (100  บาท)

   4.3.1  ชมรมวิชาชพีชา่งยนต์ 623 30,300           32,000           62300 นายปยิะวุฒิ ปอ้มเพชร

   4.3.2  ชมรมวิชาชพีเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 401 19,800           20,300           40100 นายวีรศักด์ิ  เรียงเงิน

   4.3.3  ชมรมวิชาชพีเชื่อมโลหะ 190 8,400             10,600           19000 นายโกวิทย์  เคาเลิศ

   4.3.4  ชมรมวิชาชพีชา่งไฟฟา้ก าลัง 440 20,400           23,600           44000 นายพบิลู ชวนชม

   4.3.5  ชมรมวิชาชพีชา่งอเิล็กทรอนิกส์ 232 10,800           12,400           23200 นายหสัวาร  ผลวิสุทธ์ิ

   4.3.6  ชมรมวิชาชพีชา่งกอ่สร้าง/โยธา 269 13,300           13,600           26900 นายสุวิทย์ ประดุจชนม์

   4.3.7  ชมรมวิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 -                -                -                นายธนาธิป  สอนอาจ

   4.3.8  ชมรมวิชาชพีการบญัชี 425 20,100           22,400           42500 นางสุมาลี แกว้โวหาร

   4.3.9  ชมรมวิชาชพีคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 395 17,900           21,600           39,500           นางสาวสายฝน  สาระผล

   4.3.10 ชมรมวิชาชพีการขาย/การตลาด 169 7,000             9,900             16,900           นางสาวนงรัก  บญุเสริฐ

รวม 3,144          148,000         166,400          314,400         

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื+รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ยอดเงินทีไ่ด้รับ  550,200 บาท

4.4  Internet,Computer (175  บาท)  จ านวนนักเรียน นักศึกษา 3,222 คน

   4.4.1 Internet(1,549/1,673 คน) 129,500.00     145,600.00     275,100         นายธนาธิป  สอนอาจ

   4.4.2  Computer(1,549/1,673 คน) 129,500.00     145,600.00     275,100         นายธนาธิป  สอนอาจ

รวม 259,000         291,200          550,200         

รวมทัง้ 4 กิจกรรม เป็นจ านวนเงิน 703,000         790,400          1,493,400       

4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  วงเงิน   475  บาท/คน/ภาคเรียน

วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม

รายละเอียดเงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  2560
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