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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 และการฝึกอบรม
วิชาชีพ 
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. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ ละรูปแบบความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 
6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
8. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการตามที่คณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษามอบหมาย 
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 "ยึดหลักธรรมมาภิบาล                บริหารงานประจ า 
 น าภาพลักษณ์ท่ีดี                      ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
 ประสานเครือข่าย                       ขยายทวิภาคี 
 ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น             หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
 เยี่ยมห้องเรียนสม่ าเสมอทั่วหน้า     พัฒนาบุคลากรสู่ความส าเร็จ" 
 ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา       พัฒนาครูและองค์กร 
 เน้นสอนระบบทวิภาคี     น าสิ่งดีดีสู่สังคม 
 เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์    สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
 พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี    ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
 เน้นท างานประสานชุมชน     เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 
 
 
 

       

                                   2. ยุทธศำสตร ์  มำตรกำร  

                              ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 
ยุทธศำสตร์ 

    
 

 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

 
 2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 

 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 

 
 

 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

       

 
มำตรกำร 

    
 

 1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
  

 
 2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

  
 

 3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
   

 
 4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 

   
 

 5. ระเบียบวินัยความภาคภูมิใจในชาติ 
  

 
 6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 

  
 

 7. การสร้างและการกระจายโอกาส 
  

 
 8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนทุกระดับ 

 
 

 9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 

 
 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

  
 

 11. ส่งเสริมสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
        

 
                         ข้อบัญญัติสู่ควำมส ำเร็จ 
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3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

วิสัยทัศน์ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่าง
ทั่วถึงผลิตและพัฒนาก 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 สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
8. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
และเป็นธรรม 
9. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ 
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นโยบำยยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
นโยบำยรัฐบำล  11  ด้ำน คอื  
 1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ  
 3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
 4) การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
 5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
 6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
 9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโ ยชน์
อย่าง 
ยั่งยืน 
 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 11)  ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

มุมมองและนโยบำยนำยกรัฐมนตรี : ปฏิรูปกำรศึกษำเพื่ออนำคตประเทศไทย ม่ันคง ม่ังคง ย่ังยืน 
        ประเด็นหนึ่ง : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
      ประเด็นสอง : ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
      ประเด็นสาม : ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ 
      ประเด็นสี่ : พัฒนาครู 
      ประเด็นห้า : ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
      ประเด็นหก : เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
      ประเด็นเจ็ด : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      ประเด็นแปด : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา  

นโยบำยรัฐบำลด้ำนที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

 8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้
เพ่ือให้ประเทสมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับการพัฒนา
ใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 
 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการ
เรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครั ฐสามารถไปท างานในภาคเอกชน และการให้
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อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสาถนศึกษา
ภาครัฐ 
 8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและพัฒนาไปต่อ
ยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้
ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  โดยส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 
 8.4 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)”สังคมไทยอยู่เย็นเป็น
สุขด้วยกันมากขึ้น” 
 

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

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สั งคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริม
แนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย 
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท้าให้การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับ
การก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว“มั่นคง
มั่งค่ังยั่งยืน”ของประเทศ 
2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)เป็นการก าหนดต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช.ได้จัดท้าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่
มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้า
และบริการ(Trading and Service Nation)เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. เป้าหมาย 
 3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (1)เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
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  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita)ณ สิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051บาท (9,325ดอลลาร์สรอ.) และ 
301,199บาท 8,859ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0ต่อปี) 
 3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  (1)ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security)
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญำค่ำนิยม เอกลักษณ์อัตลักษณ ์
วิสัยทัศน ์ :  เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดอาชีวศึกษาสู่สากลด ารงตนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ  : 

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

 

ปรัชญำ  :  ความรู้ดีฝีมือเด่นเน้นคุณธรรมเป็นผู้น าทางสังคม 
ค่ำนิยม  :   ชาว DTCE ทุกคนคือคุณภาพเราท างานเป็นทีมรักกันช่วยเหลือกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันรักศักดิ์ศรี 
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. มีความรับผิดชอบได้แก่ผ่านกิจกรรมชมรมตามสาขาที่เรียนและชมรมเลือกเสรี 
     2. มีวินัยได้แก่แต่งกายสุภาพถูกระเบียบปฏิบัติตามข้อตกลงมีใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์สมหมวก
กันน็อคมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และคาดเข็มขัดนิรภัย 
     3. มีน้ าใจต่อกันได้แก่ผ่านกิจกรรม 5 สและรักษาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยและชุมชน 
     4. มีมนุษยสัมพันธ์ได้แก่สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 และเลือกภาษาจีนหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลี หรือ
เวียดนามเป็นภาษาท่ี 3 และเล่นดนตรีไทย หรือพ้ืนเมืองอย่างน้อยได้ 1 อย่าง 
     5. มีความรู้ทักษะวิชาชีพได้แก่ สามารถพิมพ์ดีดไทย อังกฤษได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นผ่าน
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานจัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์มีงานวิจัยรองรับจัดท าแผน  
ธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน 
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2. จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น 
จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 

1. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมวางแผนการท างานเป็นทีมพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2. บริหารอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมได้ดีและเหมาะสม 
3. มีผลงานครูผู้สอนและนักเรียนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงเผยแพร่ในระดับชาติ 
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
5. จัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เก่งดีและมีความสุข 
6. จัดการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
7. มีการบูรณาการหลักสูตรให้เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่น

การจัดโครงการสอนภาษาต่างประเทศ 4ภาษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางภาษา เป็นต้น 
8. ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชนฝึกประสบการณ์โดยมีข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) ในระบบทวิภาคีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดแหล่งเรียนรู้หลักสูตรเสริมอาชีพแกนมัธยมการ
เทียบโอนความรู้ละประสบการณ์อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)  
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม ปีกำรศึกษำ 2557  - ปัจจุบัน 
 

ระดับนำนำชำติ 
- ประกาศนียบัติฝีมือยอดเยี่ยม สาขาก่ออิฐ การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 (Word skills 

competition) จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 
25569 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

- ผลงานอุปกรณ์ช่วยนึ่งข้าวเหนียว X-Steam วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นตัวแทนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใน
นามส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ
นานาชาติ ในงานโครงการชับเคลื่อนอาชีวศกึษาสู่มาตรฐานสากล ไทย -จีน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคและ
อาชีวศึกษา เทียนจินโป๋ไห่ จัดการแข่งขันทักษะอาชีวะระดับชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 
7-11 พฤษภาคม 2560 

- ผลงานอุปกรณ์แท่นยืนกายภาพบ าบัด DTEC (DTEC Physical Stand) ได้รับรางวัลสเปเชียลไพร์ซ ของ
สหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ (IFIA) ซึ่งมีสามาชิกกว่า 100 ประเทศ จาก 5 ทวีป ในการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับนานาชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2559 จัดโดย ส านักคณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ ( IFIA) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร 

- นักศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วม โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ
นานาชาติ หลักสูตรการฝีกอบรมที่ Northern Melbourne Institute of TAFE 

ระดับชำติ 
- ผลงานอุปกรณ์ช่วยนึ่งข้าวเหนียว X-Steam ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ เกียรติยศ (Horner Awards) เข้ารับประทานโล่รางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่าง
วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 ณ MCC HALL เดอะมอล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะงานปูน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2559 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 
2560  ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

- ผลงานอุปกรณืกายบริหาร 4 in 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการ
ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี 2559 ระดับชาติ โดย ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
กรมพลศึกษา กรทรางการท่องเที่ยวและการกีฬา ณ อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 

- ผลงานเก้าอ้ีไม้เท้าป่วยปรับนั่งได้ รับถ้วยรางวัลชนะเลิศรางวัลนะดับดีเยี่ยมและรับโล่รางวัล Lead 
Innovation Award ในโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ระดับชาติสาขา
สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ส าหรับผู้ทุพพลภาพและด้อยโอกาส 

- ผลงานเก้าอ้ีไม้เท้าผู้ป่วยปรับนั่งได้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 2557 ระดับชาติ
(Exhibition of Thailand Dual Vocational Education 2013) 

- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตระกร้อหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9"ยุทธหัตถี
เกมส์" 

- รางวัลชนะเลิศเขียนแผนธุรกิจ ประเภทนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ภายใต้โครงการอาชีวะสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร 

- ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ผานขุดมันส าปะหลัง DTEC” รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล จ านวน
15,000 บาท สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงการรางวัลนัก
คิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานนักประดิษฐ์ ระดับชาติ 

- ผลงานสิ่งประดิษฐ์”ผานขุดมันส าปะหลัง DTEC” รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล จ านวน
4,000 บาท สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
 

ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ผลงานอุปกรณ์ด านา DTEC ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร รับโล่รางวัลชนะเลิศในการ

ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดใน
ระดับชาติจัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 12 -14 
ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  

- ผลงานอุปกรณ์ด านา DTEC X-Steam ประเภทที่ 12 องค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับดล่รางวัลชนะเลิศ
ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด
ในระดับชาติจัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 12-14 
ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  

- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาก่อสร้าง ทักษะงานไม้ ปีการศึกษา 2559 จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 

- นายธวัชชัย พลจันทร์ และนายปิยวัฒน์  แสนพล นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (ประเภททีม) การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 
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- นายณัฐพงษ์ ปาทะวิง นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สาขาไม้เครื่องเรือน 
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 

- นายรังสรรค์  ส าราญ นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สาขาก่ออิฐ การแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่   
19-20 กรกฎาคม 2560 

- นายกฤษดา  ทัดศิริ นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน สาขาไม้เครื่องเรือน 
การแข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 

- อุปกรณ์แท่นยืนกายภาพบ าบัด DTEC TWO ได้รับรางวัลระดับดีเด่น การเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ในการประกวดสิ่งประดิษ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา(RIN) ประจ าปี 2560 
ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ เซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดอุดรธานี 

- นายกมลลักษณ์  ทันใจ นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 
19-20 กรกฎาคม 2560 

- นายธนพล  คงสีดา นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง สาขา
เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 

- นายสิทธิชัย   ตันสิงห์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 
สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 

- นายธงชัย  ค าประภา  นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 
สาขาไม้เครื่องเรือน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 
7อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 

- นายภาคภูมิ   บัวใหญ่  นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 
สาขาต่อประกอบมุมไม้ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 7อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 

- นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะงานท่อ พีวีซี ในงานการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 

- นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากท่อ
น้ าไทย ในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 

- นักศึกษาสาชาวิชาเครื่องกล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับขี่ปลอดภัย ระดับภาค 
- นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ใน

งานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 
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3. กลยุทธ์  มำตรกำร และมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่1 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน 
 มำตรกำรที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพสู่สากล 
 มำตรกำรที่ 2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางสู่ความเป็นเลิศ 
 มำตรกำรที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการรบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 มำตรกำรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การวิชาชีพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
 มำตรกำรที่ 5 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 มำตรกำรที่ 6 จัดบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
 มำตรกำรที่ 7เพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา 
 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 ส่งเสริมอาชีวศึกษาทุนปัญญาชาติ (กลุ่มเล็กเก่ง) 
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                   4. ประวัติ ควำมเป็นมำและข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  

วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม   
4.1 ประวัติควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยฯ  
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เดิมชื่อวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีแห่งที่ 2 ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมอาชีวศึกษา  (ปัจจุบันคือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)เมื่อวันที่ 
28 กรกฏาคม  2540 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 9 ปี เป็น 12 ปีและ
เพ่ือกระจายสถานศึกษาด้านวิชาชีพสู่ พ้ืนที่ชุมชนที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดคณะท างานน าโดยผู้อ านวยการ  
นายเฉลิมพงศ์   ภิงคสาร  (อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมอดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุบลราชธานีปัจจุบันเกษียณอายุราชการ) ได้ส ารวจพ้ืนที่ก่อตั้งโดยก าหนดในเบื้องต้นที่บ้านยางน้อยต าบลก่อแอ้
อ าเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีและชุมชนบ้านดอนเสาโฮง   ต าบลเมืองเดช  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัด
อุบลราชธานีคณะท างานได้ส ารวจและเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์สภาพชุมชนและความพร้อมด้าน
ชุมชนและอ่ืน ๆพบว่าพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันมีความเหมาะสมหลายประการเช่น การคมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกมีความพร้อมด้านชุมชนท้องถิ่นและสามารถรองรับเยาวชนจากพ้ืนที่อ าเภอซึ่งห่างไกลตัวจังหวัด  6 อ าเภอ
ตามแนวชายแดนมิตรภาพสามเหลี่ยมมรกต (ไทย - ลาว - กัมพูชา)ข้อมูลทั้งหมดคณะกรรมการได้รวบรวมน าเสนอ
ต่อกรมอาชีวศึกษาเพ่ือพิจารณาและได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2540 ลงนามในประกาศ
จัดตั้งโดยนายชุมพล   ศิลปะอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ปี พ.ศ. 2541 อาคารอ านวยการอาคารโรงฝึกงานชั่วคราวและอาคารประกอบก่อสร้างแล้วเสร็จ
จึงเปิดท าการเรียนการสอนรุ่นแรกประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  2 แผนก
วิชาคือแผนกวิชาช่างก่อสร้างและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกละ 80 คน 
  ปี พ.ศ. 2542 วิทยาลัยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอ านวยการอาคารเรียนและอาคารโรง
ฝึกงานถาวรขนาด 4 ชั้น ผู้อ านวยการ วีระพลวรวิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งบริหารงานต่อเนื่องจึง
เปิดการเรียนจึงเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช.เพ่ิมอีก 2 แผนกวิชาคือแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังและแผนกวิชา
ชา่งยนต์ทั้งระบบปกติและรบบทวิภาคี    
  ปี พ.ศ. 2543 วิทยาลัยได้รับการเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 เป็น
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมท่านผู้อ านวยการอนันท์งานสะอาดได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งสานต่องานและ
โครงการต่างๆน าบุคลากรร่วมหารือกับชุมชนทุกฝ่ายจนวิทยาลัยได้รับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น กรม
อาชีวศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2543 และแก้ปัญหาเรื่องที่ดินแล้วเสร็จโดยชาวบ้านอนุเคราะห์บริจาคที่ดินเพ่ือเป็นของ
วิทยาลัยจ านวน 72 ไร่และเริ่มจัดระบบการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative  
Management) การบริหารเชิงระบบและการบริหารโดยเน้นวัตถุประสงค์ (Management  by Objective) 
ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณสนับสนุนแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ช่วยเหลือทั้งครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอนและเร่งพัฒนาคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรจ า
ส าเร็จเป็นรูปธรรมได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากหน่วยงานระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้เปิดการเรียนการสอน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคีครบทุกสาขา 
  ปี พ.ศ. 2544-2546 ตามล าดับวิทยาลัยได้เจริญเติบโตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพมุ่งน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการส่งผลให้ผู้เรียน
มีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลส าเร็จจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปเช่น ชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพคอนกรีตพลังช้างรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันรถจักรยานยนต์ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง  ชนะเลิศองค์การ
วิชาชีพดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ชนะเลิศการประกวดดนตรีรวมพลังชาวไทยร่วมใจจัดระเบียบสังคม
ของกระทรวงมหาดไทยและมีนักเรียนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึนทุกๆปี 
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 ปี พ.ศ. 2547-2551 วิทยาลัยได้ขยายเปิดการเรียนการสอนประเภทพาณิชยกรรมเพ่ิมเติม ใน
ระดับปวช. นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ท างานในโรงงานได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพในลักษณะโรงเรียนในโรงงาน
(บริษัท ที ดี อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด)ซึ่งเป็นการศึกษาแนวใหม่ของการอาชีวศึกษา การขยายประเภทวิชาเพ่ิมขึ้นจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งพัฒนา
บุคลากรทุกระดับเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะด้านด้านวิชาชีพจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปเช่นรางวัลชนะเลิศ
สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่จากกระทรวงศึกษาธิการชนะเลิศสมาชิกดีเด่น 
องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติชนะเลิศองค์การวิชาชีพหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติรางวัลชนะเลิศนักเรียนรางวัลพระราชทานประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่
กระทรวงศึกษาธิการรับโล่สถานศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในดีเด่นจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สองจาก สมศ. ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคะแนน
4.77 ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรองชนะเลิศระดับภาคเป็นต้น 

 ปี พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน จากแผนและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับอาชีวศึกษา สร้างความนิยมในการเรียนการสอนวิชาชีพให้กับสังคม มุ่งเป้าหมายเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียนและให้ใช้กิจกรรมบริการสังคม ในโครงการวาระพิเศษต่าง ๆ เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา จากการด าเนินงานดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ขยายบทบาทการอาชีวศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการอาชีวศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือสร้างและพัฒนา
อาชีพให้เกิดประโยชน์ ในปี 2555,2558 วิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และผ่านการ
ประเมินคุณภาพศึกษา ภายนอกรอบสามจาก สมศ. ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคะแนน 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 ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังนี้ 
1 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม        
 1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 สาขางาน ได้แก ่   
  1. สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์    
   2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง   
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  3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์    
  
  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. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  3. สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด                      
  
 2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจ 3 สาขาได้แก่  
  1. สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี(ปวช./ม.6)    
   2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปวช./ม.6)                              
  3. สาขาวิชาการตลาด              สาขางานการตลาด  (ปวช./ม.6)  
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4.2 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่       
ชื่อสถำนศึกษำวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมชื่อภำษำอังกฤษDetudom  Technical  college   
ที่ตั้งสถำนศึกษำเลขที่ 377   ถนน โชคชัย-เดชอุดมต าบลเมืองเดชอ าเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์โทร. 045-429050โทรสารโทร. 045-429050       
สีประจ ำวิทยำลัยน้ าเงิน-ขาวต้นไม้ประจ าวิทยาลัยทองกวาว       
เว็บไซต์www.dtec.ac.th  อีเมล dtec_ac@hotmail.com  
What  is  DTEC ?         
DTEC  หมายถึงวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (Detudom  Technical  College)  
D: Dual  Vocational Education and Training หมายถึงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดย
ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมกับสถานประกอบการ   
T:    Technology   หมายถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
Teamwork     หมายถึงการท างานเป็นทีม      
Trust            หมายถึงมีความไว้วางใจและให้เกียรติกัน    
E:    Ethics     หมายถึงคุณธรรมจริยธรรม    Environment   หมายถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม   
Efficiency      หมายถึงการท างานที่เน้นประสิทธิภาพ  

Effectiveness  หมายถึง การท างานที่มีประสิทธิผล    

English          หมายถึงพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ 
C:   Culture  หมายถึงการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องกล่อมเกลาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษา  
Community   หมายถึงความร่วมมือกับชุมชน    
Credit          หมายถึงมีความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของการประพฤติตนเป็นคนดี 
           

สถำนที่ตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

วิทยาลัยเทคนิ
คเดชอุดม 

ทางหลวง
หมายเลข 24 

ถนนสถล
มาร์ค 

ห้างสรรพสินค้
า Lotus 

ตู้ยามต ารวจ
เดชอุดม 

โรงพยาบาล
สมเด็จ 
พระยุพราช
เดชอุดม 

อ าเภอ
เดชอุดม 

สนง. 
เกษตรฯ 

วัดป่า
ไทรงาม 

http://www.dtec.ac.th/
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ข้อมูลอำคำรสถำนที ่
เนื้อที่ของสถำนศึกษำ   

จ ำนวนเนื้อที่  72  ไร่ .....-........ งำน .......-........ตำรำงวำ  
มีอำคำรรวมทั้งสิ้น       13 หลังมีห้องท้ังสิ้น 86 ห้อง ได้แก่   

1. อาคารอเนกประสงค์จ านวน 1 หลังพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า   640  ตรม.  พ.ศ. 2540 
2. อาคารโรงฝึกงานชั่วคราวจ านวน 1 หลังพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,280 ตรม. พ.ศ. 2540 
3. อาคารการเรียนรู้นอกห้องเรียนจ านวน 1 หลังพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  512  ตรม.  พ.ศ. 2540 
4. อาคารชั่วคราวจ านวน 2 หลังพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  980 ตรม.  พ.ศ. 2540  
5. บ้านพักครูชั่วคราวจ านวน 1 หลัง  5 ห้อง  พ.ศ. 2541 
6. บ้านพักผู้อ านวยการชั่วคราวจ านวน 1 หลัง   พ.ศ. 2541 
7. อาคารอ านวยการจ านวน 1 หลังพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม.  พ.ศ. 2542 
8. อาคารเรียนและปฏิบัติการจ านวน 1 หลังพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,400 ตรม.  พ.ศ. 2542 
9. อาคารโรงฝึกงานจ านวน 2 หลังพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม.   พ.ศ. 2542 
10. โรงอาหารชั่วคราวจ านวน 1 หลังพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 160  ตรม.   พ.ศ. 2553 
11. อาคารพัสดุชั่วคราวจ านวน 1 หลัง   6 ห้อง   พ.ศ. 2554 
12. อาคารโรงฝึกงานจ านวน 1 หลังพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,000 ตรม.   พ.ศ. 2556 
13. อาคารศูนย์บ่มเพาะจ านวน 1 หลัง  1 ห้อง  พ.ศ. 2557 
           

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 ชั้น 3 อำคำรสำมัญ  
5 ห้องปฏิบัติกำรพิมพ์ดีดไทย 1 ห้อง ชั้น 4 อำคำรสำมัญ  
6 ห้องปฏิบัติกำรพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ห้อง ชั้น 4 อำคำรสำมัญ   
7 ห้องศูนย์ข้อมูล V-COP 1 ห้อง ชั้น 3 อำคำรอ ำนวยกำร  
8 ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 1 ห้อง ชั้น 2 อำคำรสำมัญ  
9 ห้องปฏิบัติกำรภำษำ 1 ห้อง ชั้น 3  อำคำรสำมัญ  
10 ห้องเรียนรวม 2 ห้อง ชั้น 1 อำคำรสำมัญ  
11 ห้องเอกสำรกำรพิมพ์ 1 ห้อง อำคำรอ ำนวยกำร  
12 ห้องเรียน 1 ห้อง ชั้น 1  อำคำรสำมัญ  
13 สถำนีวิทยุชุมชนเพื่อกำรศึกษำ 1 อำคำรห้องสมุด  
14 ห้องปฏิบัติกำรช่ำงก่อสร้ำง 4 ห้อง อำคำรแผนกช่ำงก่อสร้ำง  
15 ห้องปฏิบัติกำรช่ำงเชื่อมโลหะ 1 ห้อง อำคำรแผนกช่ำงเชื่อมโลหะ  
16 ห้องปฏิบัติกำรเทคนิคพื้นฐำน 1 ห้อง อำคำรแผนกช่ำงเทคนิคพื้นฐำน  
17 ห้องปฏิบัติกำรไฟฟ้ำก ำลัง 7 ห้อง ชั้น 2  ตึกปฏิบัติกำรช่ำงยนต์  
18 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ 7 ห้อง ชั้น 3 ตึกปฏิบัติกำรช่ำงยนต์  
19 ห้องประชุมเอนกประสงค์ 1 ห้อง ชั้น 4  ตึกปฏิบัติกำรช่ำงยนต์  
20 ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 1 ห้อง ชั้น 2 อำคำรสำมัญ  
21 ห้องเรียน 1 ห้อง ชั้น 2 อำคำรสำมัญ  
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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  

ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวน ขนำด ลักษณะสิ่งก่อสร้ำง 
1 อำคำรเรียน 4 ชั้น 1 หลัง 4,000  ตำรำงเมตร อำคำร คสล. 4 ชั้น 
2 อำคำรอ ำนวยกำร 3 ชั้น 1 หลัง 2,000  ตำรำงเมตร อำคำร คสล. 3 ชั้น 
3 อำคำรโรงฝึกงำน  4  ชั้น 1 หลัง 4,000  ตำรำงเมตร อำคำร คสล. 4 ชั้น 
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 - 
21 ห้องน้ ำนักเรียนนักศึกษำ 3 หลัง - อำคำร คสล. 
22 สระน้ ำ 2 บ่อ 80  ตำรำงเมตร - 
23 เสำธง 1 ต้น สูง 19  เมตร - 
24 รั้วด้ำนหน้ำ 1 240  เมตร รั้วเหล็กดัด 
25 รั้วรอบวิทยำลัย 1 1,240  เมตร รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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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2.5 แผนภูมิโครงสรา้งการบรหิาร
วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ผู้อ ำนวยกำร
นายนิยม  แสงวงศ์ คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรวิทยำลัย

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ ำยบริหำร
ทรัพยำกร

นายค าปุ่น  พลรัตน์

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
นางสุดใจ  ภู่เทศ รองผู้อ ำนวยกำร ฝ ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนกัศึกษำ

นายสนธิต  ดาโรจน์
รองผู้อ ำนวยกำร ฝ ำยวิชำกำร

นายธนชน  อินทจันทร์

งานบริหารงานท่ัวไป
นางกิตยาภรณ์  ทวีสิทธ์ิ

งานบุคลากร
นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ

งานการเงิน
นางสาวสายฝน  สาระผล 

งานการบัญชี
นางจารุวรรณ  เนตรสง่า

งานพัสดุ
นายวิเศรษฐ  ศรีแสง

งานวางแผนและงบประมาณ
นางสาววิภาวดี  จันทร์อุตส่าห์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาววันนิษา แสนทวีสุข

งานความร่วมมือ
นายอัครวินท์ พละศักดิ์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
นายสุริยา  สามแก้ว

งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
นางสาวเพชรชรัตน์  โพธ์ิศรี

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม

งานครูท่ีปรึกษา
นางสาวรุจิรา  พูลเพ่ิม

งานปกครอง
นายวิจัย  ปรัชพันธ์

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางสาวพรปวีณ์  ก้านเพชร

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูมิ

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวเพรชชรัตน์  โพธ์ิศรี

สาขาวิชาเครื่องกล
นายปิยะวุฒิ  ป้องเพชร

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวเพ็ญศรี  กุลพัฒน์

งานวัดผลและประเมินผล
นายดานุพงษ์  แสงทอง

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางธนิชภาวรรณ  เขียวสดอมรกุล

งานอาคารสถานท่ี
นายสมชาย  ภู่เทศ

งานทะเบียน
นางสาวสมภาน  เจตนา

งานประชาสัมพันธ์
นายพัฒนพงศ์ ค าวงศ์

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวนวลหงษ์  ผูกพันธ์

งานโครงการพิเศษ
นายสมศักดิ์  ปริตัง

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายอุทัย  บุญเสนอ

 งานสื่อการเรียนการสอน
นายธนาธิป   สอนอาจ

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง

นายดานุพงษ์  แสงทอง

สาขาวิชาโลหะการ

นายโกวิทย์  เคาเลิศ

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
นายพิบูล  ชวนชม

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายหลวง  ประสานพันธ์

  สาขาวิชาก่อสร้างโยธา
         นายจรินทร์เทพ  เขียวสดอมรกุล            

สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
นายสมชาย  ภู่เทศ

สาขาวิชาการขายการตลาด
นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ

สาขาวิชาการบัญชี
นายวิเศรษฐ  ศรีแสง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวสายฝน  สาระผล

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
นายจรินทร์เทพ  เขียวสดอมรกุล
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ผู้ใหข้้อมูล  งานบุคลากร
อัตราก าลงัของ   วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม    มบีุคลากรทัง้ส้ิน 109    คน

ก. ข้าราชการ 21 คน
1 ผู้บริหาร 5 คน
2 ข้าราชการครู 16 คน
3 ข้าราชการพลเรือน คน

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

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

ง. ลกูจา้งช่ัวคราว 69 คน
1 ท าหน้าทีส่อน         27 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

ก. ข้าราชการ/พนักงานราชการ
 - ต่ ากว่า ม.6 คน 12 คน 12 คน
 - ปวช./ม.6 คน 1 คน 1 คน
 - ปวส./อนุปริญาตรี คน 6 คน คน
 - ปริญญาตรี 23 คน 50 คน 73 คน
 - ปริญญาโท 16 คน คน คน
 - ปริญญาเอก 1 คน คน 1 คน

รวม 40 คน รวม 69 รวมทัง้สิน้ 109 คน

ก. ข้าราชการ/พนักงานราชการ ข. เจา้หน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน
 - จ้างด้วยงบบุคลากร        40 คน คน 40 คน
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน คน คน คน
 - จ้างด้วยงบเงินอดุหนุน คน 69 คน 69 คน
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) คน คน คน
 - จ้างด้วยเงินอืน่ ๆ คน คน คน

40 คน รวม 69 คน รวมทัง้สิน้ 109 คน

2.6 ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม

       1. อัตราก าลงั ปีงบประมาณ 2560          ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2560

                     2. ข้อมูลบุคลากร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา
ข.ครูผู้สอน/สนับสนุน

                     3. ข้อมูลลกูจา้งช่ัวคราว  จ าแนกตามแหลง่เงินทีจ่า้ง
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ก. ข้าราชการ/พนักงานราชการ
 - ต่ ากว่า ม.6 คน 12 คน 12 คน
 - ปวช./ม.6 คน 1 คน 1 คน
 - ปวส./อนุปริญาตรี คน 6 คน คน
 - ปริญญาตรี 23 คน 50 คน 73 คน
 - ปริญญาโท 16 คน คน คน
 - ปริญญาเอก 1 คน คน 1 คน

รวม 40 คน รวม 69 รวมทัง้สิน้ 109 คน

ก. ข้าราชการ/พนักงานราชการ ข. เจา้หน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน
 - จ้างด้วยงบบุคลากร        40 คน คน 40 คน
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน คน คน คน
 - จ้างด้วยงบเงินอดุหนุน คน 69 คน 69 คน
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) คน คน คน
 - จ้างด้วยเงินอืน่ ๆ คน คน คน

40 คน รวม 69 คน รวมทัง้สิน้ 109 คน

                     3. ข้อมูลลกูจา้งช่ัวคราว  จ าแนกตามแหลง่เงินทีจ่า้ง

ข.ครูผู้สอน/สนับสนุน
                     2. ข้อมูลบุคลากร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา
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4. ข้อมูลบุคลากรทัง้หมด  จ าแนกตามหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ

4.1 ข้าราชการ รวม 21  คน(ข้าราชการคร)ู

สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

ครู/ คอนกรีตเทคโนโลยี หัวหน้าสาขาวิชากอ่สร้าง-โยธา

ครู/ นิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์ หวัหนา้สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส

ครู/ ภาษาไทยพืน้ฐาน หน.งานวิทยบริการฯ

ครู/ แม่พมิพพ์ลาสติกเบื้องต้น หน.งานวัดผลฯ

บธ.ม.สารสนเทสเพือ่การส่ือสาร ครู/ โปรแกรมการจัดการฐานขอ้มูล หน.งานการเงิน

ครู/ การเปน็ผู้ประกอบการ หน.งานบคุลากร

ศศ.ม.ภาษาองักฤษ ครู/ ภาษาองักฤษในชวิีตจริง หน.งานประกนัคุณภาพ

ครู/ แคลคูลัสพืน้ฐาน หน.งานทะเบยีน

ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน ครู/ โปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่งานบญัชี หน.งานพสัดุ

บธ.บ บริหารธุรกจิ ครู/ การบญัชต้ีนทนุ 2

วส.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล ครู/ กลศาสตร์เคร่ืองกล
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู/ ระบบควบคุมในงานอตุสาหกรรม

ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ) ครู/ ภาษาองักฤษอนิเตอร์เน็ต หน.งานพฒันาหลักสูตรฯ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครู/ เคร่ืองยนต์ดีเซล หน.งานโครงการพเิศษ

ครู/ การประมาณราคางานโยธา

ครู/ ภาษาองักฤษฟงั-พดุ 1 หน.งานความร่วมมือ

4.2 พนักงานราชการ รวม 19 คน(ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

ครู/ ปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร หวัหน้างานกจิกรรม

ครู/ การออกแบและพฒันาเว็บไซต์ หวัหน้างานส่ือฯ

ครู/ การบญัชสิีนค้าและระบบบญัชเีด่ียว หวัหน้างานบริหารงานทัว่ไป

ครู/ หลักการตลาด หวัหน้างานวางแผนฯ

ครู/ การบญัชเีชา่ชื้อและฝากขาย หวัหน้างานบญัชี

ครู/ การจัดซ้ือเบื้องต้น หวัหน้างานสวัสดิการฯ

ครู/ การบญัชเีบื้องต้น 2 หวัหน้างานครูท่ีปรึกษา

ครู/ ไฟฟา้รถยนต์ หวัหน้างานปกครอง

ครู/ ไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ครู/ ติดต้ังไฟฟา้นอกอาคาร หวัหน้างานทวิภาคี

ครู/ วงจรดิจิตอล หวัหน้างานวิจัยฯ

ครู/ งานส่งถา่ยก าลัง

ครู/ บ ารุงรักษารถยนต์ หวัหน้างแผนกเทคนิคพื้นฐาน

ครู/ อปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์และวงจร

ครู/ วงจรไฟฟา้

ครู/ การออกแบบระบบไฟฟา้

ครู/ งานทดสอบท าลายสภาพ หวัหน้าสาขาชา่งเชื่อมโลหะ

11. นางสาวนงรัก      บญุเสริฐ

ปฏิบัติหน้าที/่สอนวชิา

คบ.คณิตศาสตร์

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา้15. นางสาวอรวรรณ      จันทมาส

16. นายเกยีรติศักด์ิ       สระแกว้

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา17. นายโกวิทย์         เคาเลิศ

วท.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

13. นายสมชาย              ภู่เทศ

14. นายสราวุธ             ก าทอง

คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟา้

ปมส.เคร่ืองกล

11.  นายสุริยา       สามแกว้

12. นายพทิยาทร   ลามสีดา

วท.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

คอ.บ. อเิล็กทรอนิกส์คมนาคม

10. นายอทัุย   บญุเสนอ คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟา้

ศษ.ม.บริหารการศึกษา (วิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส์)

บธ.บ.การบญัชี

8. นายวิจัย  ปรัสพนัธ์ วท.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล

9. นายหสัวาร  ผลวิสุทธ์ิ

บธ.บ.การจัดการท่ัวไป

6. นางสาวพชิชาภา  นาชยัภูมิ บธ.ม.การจัดการ(ธุรกจิการศึกษา)

7. นางสาวรุจิรา  พลูเพิม่

บธ.บ การบญัชี

4. นางสาววิภาวดี  จันทร์อตุส่าห์ บธ.บ.การจัดการ

5. นางจารุวรรณ    เนตรสง่า

วท.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

2. นายธนาธิป    สอนอาจ วท.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

3. นางกติยาภรณ์  ทวีสิทธ์ิ

วฒิุการศึกษา

1. นายวีระศักด์ิ   เพง็ธรรม

ค.บ.ภาษาองักฤษ

บธ.ม.การตลาด

ช่ือ - สกุล

ค.บ. ภาษาไทย

วศ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการ

คอ.ม. โยธา

คอ.ม. ครุศาสตร์ไฟฟา้มหาบณัฑิต

กศ.ม. การบริการการศึกษา

ปร.ด.การบริหารการศึกษา

กศ.ม. การบริการการศึกษา

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

คม. การบริหารการศึกษา

1. นายนิยม        แสงวงศ์

2. นายสนธิต       ดาโรจน์

3. นายค าปุ่น       พลรัตน์

4. นางสุดใจ       ภู่เทศ

5. นายธนชน      อนิทจันทร์

ช่ือ - สกุล วฒิุการศึกษา

ผู้อ านวยการวิทยาลัย

รองผู้อ านวยการวิทยาลัย

รองผู้อ านวยการวิทยาลัย

รองผู้อ านวยการวิทยาลัย

รองผู้อ านวยการวิทยาลัย

ปฏิบัติหน้าที/่สอนวิชา

6.นายจรินทร์เทพ  เขยีวสดอมรกลุ

7. นายหลวง         ประสานพนัธ์

8.นางธนิชภาวรรณ  เขยีวสดอมรกลุ

9. นายดานุพงษ ์      แสงทอง  

10. นางสาวสายฝน   สาระผล

12. นางสาวเพชรชรัตน์  โพธ์ิศรี

13. นางสาวสมภาน    เจตนา

14. นายวิเศรษฐ     ศรีแสง

15. นางกกบญุ     บวัใหญ่

16. นายปยิะวุฒิ        ปอ้งเพชร
17. นายพบิลู            ชวนชม

18. นางสาวเพญ็ศรี        กลุพฒัน์

19. นายสมศักด์ิ             ปริตัง  

20. นายปริวัฒน์    ยืนย่ิง

21. ว่าท่ี รต.อคัรวินท์  พละศักด์ิ

คอ.บ. วิศวกรรมโยธา
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รายงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2559  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

ปทส.คอมพวิเตอร์ธุรกจิ ครู/ โปรแกรมกราฟกิ หวัหน้างานศูนย์ขอ้มูลฯ

ครู/ เคร่ืองกลไฟฟา้ 1 หวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

4.3 ลูกจา้งช่ัวคราว รวม  69  คน(ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ครู/ ถอดประกอบเคร่ืองกลเบื้องต้น

ครู/ การขบัรถยนต์

ครู/ ไฟฟา้รถยนต์

ครู/ เชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น

ครู/ ควบคุมมอเตอร์ไฟฟา้

คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ ครู/ วัสดุงานชา่งอตุสาหกรรม

ครู/ บ ารุงเคร่ืองมือกล

ครู/ ระบบส่งก าลังเคร่ืองมือกล

ครู/ เทคนิคการผลิตด้วยเคร่ืองมือกลซีเอ็นซ๊

ครู/ ออกแบบเคร่ืองจักรกล

ครู/ การประมาณราคางานโยธา

ครู/ การส ารวจงานกอ่สร้าง 2

ครู/ การออบแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ครู/ ควบคุมมอเตอร์ไฟฟา้

ครู/ มอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับ

ครู/ ไมโครคอนโทรลเลอร์

วธ.บ. การบญัชี ครู/ การบญัชชีั้นกลาง 1

คบ.ธ.คอมพวิเตอร์ธุรกจิ ครู/ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครู/ ออกแบบพฒันาระบบ

ทล.บ.คอมพวิเตอร์ธุรกจิ ครู/ ผลิตส่ือส่ิงพมิพ์

ค.บ.คอมพวิเตอร์ศึกษา ครู/ คอมพวิเตอร์และการบ ารุงรักษา

คบ.พละศึกษา ครู/ พละศึกษาเพือ่การพฒันาคุณภาพ

น.บ.นิติศาสตร์บณัฑิต ครู/ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม หวัหน้างานแนะแนว

วท.บ.ชวีวิทยาประยุกต์ ครู/ วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะชวิีต

ศศ.บ. ภาษาไทยและการส่ือสาร ครู/ ภาษาไทยเพือ่อาชพี หวัหน้างานส่งเสริมผลผลิต

คบ. วิทยาศาสตร์ (ฟสิิกส์) ครู/ วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟา้และงานส่ือสาร

คบ.คณิตศาสตร์ ครู/ คณิตศาสตร์พืน้ฐาน

บธ.บ.การบญัชี เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป

บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป

บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป

วช.บ.การบญัชี เจ้าหน้าที่ งานการเงิน

บธ.บ. การบญัชี เจ้าหน้าที่ งานการเงิน

บธ.บ.การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่ งานพสัดุ

บช.บ.การบญัชี เจ้าหน้าที่ งานพสัดุ

ปวส.คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

ปวส. การบญัชี เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

ปวส.การบญัชี เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

ทล.บ.การบญัชี เจ้าหน้าที่ งาน บัญชี

ปฏิบัติหน้าที่

38. นางสาวเจนจิรา    ศรีหาวงค์

35. นางสาวลัดดา       สลางสิงห์

36.นางสาวพมิพวิ์ไล    ยนต์พนัธ์

37.นางสาวละอองดาว  วงษช์มภู

31. นางสาวผยอม      ธาดาวงษา

32. นางสาวศตพร    กสิภูมิ

33.. นางสาวภาวินี     ฉตัรวิไล

34. นางสาวขวัญฤดี    มีชยั

26. นายธนากร         ปวะบตุร

27. นางสาวปาริชาติ  ทองทบั

28. นางสาวพรรณิภา    สถาวร

29.นางสาวจิตราภรณ์   แกว้จันดี

30. นายศรีประพร    บญุเติม

24. นางสาวกนิษฐา    ลาสา

25. นางสาวนวลหงษ ์ผูกพนัธ์

22. นางพงษพ์นัธ์       รูปพรม

23. นางสาวพรปวีณ์   กา้นเพชร

19. นายกฤตเมธ      ประกอบแสง

20. นางสาวธารทพิย์    ภาเรือง

21. นายอเุทน   นามโคตร

17. นางสุนิฌานันท ์  ประสานพนัธ์

18. นางสาวพชันีย์     วิธิบญุ

14. นายศิลปช์ยั       ข าทอง วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา้

15. นายณัฐวิชช ์       มะลิวัลย์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา้

16. นายศิริวัฒน์       สุวรรณรมย์ คอ.บ. วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์

11. นายวัชระ       เขยีวกลม คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

12. นายณรงค์ฤทธ์ิ    อ าพนัธ์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

13. นายณัฐพชัร์      วรพมิรัฐ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

วท.บ.การจัดการอตุสาหกรรม

8. นายวีรศักด์ิ       เรียงเงิน คอ.บ.วิศวกรรมอตุสหกรรม

9. นายองอาจ       ศรีนวล อศ.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

10. นางสาวณัฐติญา  มุงคุณค าชาว คอ.บ.วิศวกรรมอตุสาหกรรม

6. นายพสิิทธ์ิ       ทดัภูธร

7. นายพชร         พฒุพนัธ์

5. นางสาวประภาดา    พวงพฒุ วศ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการ

3. นายปรีดาศักด์ิ    สิงหค์ า วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์

4. นายวิษณุ        จ าปาวงษ์ ปทส.เชื่อมประสาน

1. นายยศธนา       คูณผล วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล

2. นายธีรพล         ดาศรี อศ.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล

ช่ือ - สกุล วฒิุการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที/่สอนวิชา

18. นางสาววันนิษา        แสนทวีสุข

19. นายพฒันพงศ์        ค าวงศ์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา้

ช่ือ - สกุล วฒิุการศึกษา
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 สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

ปทส.คอมพวิเตอร์ธุรกจิ ครู/ โปรแกรมกราฟกิ หวัหน้างานศูนย์ขอ้มูลฯ

ครู/ เคร่ืองกลไฟฟา้ 1 หวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

4.3 ลูกจา้งช่ัวคราว รวม  69  คน(ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ครู/ ถอดประกอบเคร่ืองกลเบื้องต้น

ครู/ การขบัรถยนต์

ครู/ ไฟฟา้รถยนต์

ครู/ เชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น

ครู/ ควบคุมมอเตอร์ไฟฟา้

คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ ครู/ วัสดุงานชา่งอตุสาหกรรม

ครู/ บ ารุงเคร่ืองมือกล

ครู/ ระบบส่งก าลังเคร่ืองมือกล

ครู/ เทคนิคการผลิตด้วยเคร่ืองมือกลซีเอ็นซ๊

ครู/ ออกแบบเคร่ืองจักรกล

ครู/ การประมาณราคางานโยธา

ครู/ การส ารวจงานกอ่สร้าง 2

ครู/ การออบแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ครู/ ควบคุมมอเตอร์ไฟฟา้

ครู/ มอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับ

ครู/ ไมโครคอนโทรลเลอร์

วธ.บ. การบญัชี ครู/ การบญัชชีั้นกลาง 1

คบ.ธ.คอมพวิเตอร์ธุรกจิ ครู/ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครู/ ออกแบบพฒันาระบบ

ทล.บ.คอมพวิเตอร์ธุรกจิ ครู/ ผลิตส่ือส่ิงพมิพ์

ค.บ.คอมพวิเตอร์ศึกษา ครู/ คอมพวิเตอร์และการบ ารุงรักษา

คบ.พละศึกษา ครู/ พละศึกษาเพือ่การพฒันาคุณภาพ

น.บ.นิติศาสตร์บณัฑิต ครู/ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม หวัหน้างานแนะแนว

วท.บ.ชวีวิทยาประยุกต์ ครู/ วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะชวิีต

ศศ.บ. ภาษาไทยและการส่ือสาร ครู/ ภาษาไทยเพือ่อาชพี หวัหน้างานส่งเสริมผลผลิต

คบ. วิทยาศาสตร์ (ฟสิิกส์) ครู/ วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟา้และงานส่ือสาร

คบ.คณิตศาสตร์ ครู/ คณิตศาสตร์พืน้ฐาน

บธ.บ.การบญัชี เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป

บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป

บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป

วช.บ.การบญัชี เจ้าหน้าที่ งานการเงิน

บธ.บ. การบญัชี เจ้าหน้าที่ งานการเงิน

บธ.บ.การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่ งานพสัดุ

บช.บ.การบญัชี เจ้าหน้าที่ งานพสัดุ

ปวส.คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

ปวส. การบญัชี เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

ปวส.การบญัชี เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

ทล.บ.การบญัชี เจ้าหน้าที่ งาน บัญชี

ปฏิบัติหน้าที่

38. นางสาวเจนจิรา    ศรีหาวงค์

35. นางสาวลัดดา       สลางสิงห์

36.นางสาวพมิพวิ์ไล    ยนต์พนัธ์

37.นางสาวละอองดาว  วงษช์มภู

31. นางสาวผยอม      ธาดาวงษา

32. นางสาวศตพร    กสิภูมิ

33.. นางสาวภาวินี     ฉตัรวิไล

34. นางสาวขวัญฤดี    มีชยั

26. นายธนากร         ปวะบตุร

27. นางสาวปาริชาติ  ทองทบั

28. นางสาวพรรณิภา    สถาวร

29.นางสาวจิตราภรณ์   แกว้จันดี

30. นายศรีประพร    บญุเติม

24. นางสาวกนิษฐา    ลาสา

25. นางสาวนวลหงษ ์ผูกพนัธ์

22. นางพงษพ์นัธ์       รูปพรม

23. นางสาวพรปวีณ์   กา้นเพชร

19. นายกฤตเมธ      ประกอบแสง

20. นางสาวธารทพิย์    ภาเรือง

21. นายอเุทน   นามโคตร

17. นางสุนิฌานันท ์  ประสานพนัธ์

18. นางสาวพชันีย์     วิธิบญุ

14. นายศิลปช์ยั       ข าทอง วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา้

15. นายณัฐวิชช ์       มะลิวัลย์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา้

16. นายศิริวัฒน์       สุวรรณรมย์ คอ.บ. วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์

11. นายวัชระ       เขยีวกลม คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

12. นายณรงค์ฤทธ์ิ    อ าพนัธ์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

13. นายณัฐพชัร์      วรพมิรัฐ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

วท.บ.การจัดการอตุสาหกรรม

8. นายวีรศักด์ิ       เรียงเงิน คอ.บ.วิศวกรรมอตุสหกรรม

9. นายองอาจ       ศรีนวล อศ.บ.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

10. นางสาวณัฐติญา  มุงคุณค าชาว คอ.บ.วิศวกรรมอตุสาหกรรม

6. นายพสิิทธ์ิ       ทดัภูธร

7. นายพชร         พฒุพนัธ์

5. นางสาวประภาดา    พวงพฒุ วศ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการ

3. นายปรีดาศักด์ิ    สิงหค์ า วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์

4. นายวิษณุ        จ าปาวงษ์ ปทส.เชื่อมประสาน

1. นายยศธนา       คูณผล วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล

2. นายธีรพล         ดาศรี อศ.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล

ช่ือ - สกุล วฒิุการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที/่สอนวิชา

18. นางสาววันนิษา        แสนทวีสุข

19. นายพฒันพงศ์        ค าวงศ์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา้

ช่ือ - สกุล วฒิุการศึกษา
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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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1. หลกัสตูรในระบบ/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 510 622 451 1,583 465 531 996 20 30 50 2,629

1. ประเภทวชิา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชายานยนต์ 85 130 108 323 58 70 128 451

 - สาขาวิชาเคร่ืองมือกล 45 88 63 196 41 46 87 283

 - สาขาวิชาเชื่อมโลหะ 42 36 28 106 8 7 15 121

 - สาขาวิชาไฟฟา้ก าลัง 82 94 59 235 76 121 197 432

 - สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์ 45 39 4 88 23 6 29 117

 - สาขาวิชา/กอ่สร้าง 34 61 33 128 80 80 160 288

2. ประเภทวชิาพาณิชยกรรม

 - สาขาวิชาการบญัชี 75 85 56 216 113 94 207 423

 - สาขาวิชาการขาย 33 23 34 90 15 14 29 119

 - สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ 69 66 66 201 51 93 144 345

3. ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอ่สร้าง 20 30 50 50

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทัง้ปีการศึกษา (2559) รวมทัง้สิ้น คน

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

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

 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.

2,629

ภาคเรยีนที ่1/2560(ปีต่อไป)

ระดับ ปวช.

................

ปีการศึกษา 2560  (ปีต่อไป) 
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ล าดับที่ รายการ ประมาณการรายรับปี 2560 ประมาณการรายจา่ยปี 2560 หมายเหตุ
1 งบบุคลากร 12,831,360.00              12,831,360.00                
2 งบด าเนินงาน 35,596,231.88              47,269,730.00                
3 งบลงทุน 1,900,000.00                1,900,000.00                 
4 งบเงินอดุหนุน 20,000,000.00              7,470,620.00                 
5 งบรายจ่ายอืน่ 2,241,750.00                7,387,291.88                 

รวมทัง้สิน้ 72,569,341.88              76,859,001.88               

ประมาณการรายรับ-รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2560

 -

 10,000,000.00

 20,000,000.00

 30,000,000.00

 40,000,000.00

 50,000,000.00

ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2560

ประมาณการรายรับปี 2560

ประมาณการรายจ่ายปี 
2560
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ล าดับที่ รายการ รายรับปีงบประมาณ 2560 รายจา่ยปีงบประมาณ 2560 หมายเหตุ
1 งบบุคลากร 4,843,480.00                 4,775,140.00                  
2 งบด าเนินงาน 31,321,040.88                22,675,216.43                 
3 งบลงทุน 1,900,000.00                 4,151,975.91                  
4 งบเงินอดุหนุน 20,553,545.00                19,660,696.10                 
5 งบรายจ่ายอืน่ 2,125,800.00                 2,100,502.72                  

รวมทัง้สิน้ 60,743,865.88               53,363,531.16                

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

 35,000,000.00

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2560

รายรับปีงบประมาณ 2560

รายจ่ายปีงบประมาณ 2560



29   

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

 

ตามแผน ผลการใช้จา่ย
1 โครงการปรับปรุงสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ เป้าหมาย

   - คณะครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  จ านวน 3 คน
   - นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  จ านวน 88 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
   - คณะครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  จ านวน 3 คน
   - นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  จ านวน 88 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

190,000   189,772    ได้อาคารโรงฝึกงานด้านหน้าสาขาวิชา
ทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนการสอนให้กบั
นักเรียน นักศึกษา

 สิงหาคม 2560 ไมม่ี

2 โครงการจัดท าแฟม้เอกสาร เป้าหมาย
   - เอกสารทางวิชาการจ านวน 1,000 เล่ม
ผู้เข้าร่วมโครงการ
   - เอกสารทางวิชาการจ านวน 1,000 เล่ม
 คิดเป็นร้อยละ 100

18,000    18,000      ได้เอกสารประชาสัมพนัธ์ข่าวสารวิทยาลัย 
เพือ่เพิม่ช่องทางในการประชาสัมพนัธ์และ
เป็นประโยชน์ในการใช้ส าหรับจัดเกบ็เอกสาร
ในการประชุมในวาระต่างๆตามแผน
ยุทธศาตร์ของวิทยาลัยและสนองนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในด้านข้อมลูข่าวสาร

 ตลาคม 2559   
ถึง

กนัยายน 2560

ไมม่ี

3 โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่รับ
ประเมนิศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา
2559

เป้าหมาย
   - คณะครูและบุคลากร        จ านวน 10 คน
   - นักเรียน นักศึกษา           จ านวน 7 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
    - คณะครูและบุคลากร      จ านวน 11 คน
   - นักเรียน นักศึกษา          จ านวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 105.88

30,000    30,000      DTEC เฟอร์นิเจอร์ได้รับรางวัลในการ
ติดตามประเมนิผลและยกย่องเชิดชูเกยีรติ
สถานศึกษาในการด าเนินโครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพอสิระ ในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษาระดับชาติ ระดับ 4 ดาว

 13 กนัยายน 2560 ไมม่ี

4 โครงการพจิารณาคัดเลือกแผนธุรกจิ
ประจ าปีงบประมาณ 2560

เป้าหมาย
   - คณะกรรมการ               จ านวน 10 คน
   - คณะครูและบุคลากร       จ านวน 10 คน
   - นักเรียน นักศึกษา          จ านวน 90 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
    - คณะกรรมการ               จ านวน 9 คน
   - คณะครูและบุคลากร       จ านวน 6 คน
   - นักเรียน นักศึกษา          จ านวน 94 คน
คิดเป็นร้อยละ 99.09

3,300      3,300        ได้ผลการพจิารณาคัดเลือกแผนธุรกจิ
-รางวัลชนะเลิศ EP AIR SERVICE
-รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ1 Elec Service
-รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2 Garden 
Decor Teram
-รางวัลชมเชย Five Food

 26 กรกฎาคม 2560 ไมม่ี

ตามแผน ผลการใช้จา่ย
5 โครงการอบรเสริมศักยภาพนักเรียน

นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560

เป้าหมาย
   - วิทยากร                    จ านวน 2 คน
   - คณะครูและบุคลากร       จ านวน 10 คน
   - นักเรียน นักศึกษา          จ านวน 90 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
   - วิทยากร                     จ านวน  2 คน
   - คณะครูและบุคลากร        จ านวน 20 คน
   - นักเรียน นักศึกษา           จ านวน 94 คน
คิดเป็นร้อยละ 113.72

3,300      3,300        นักเรียน นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนและกระบวน
การบริหารจัดการในการท างานของผู้
ประกอบการทีป่ระสบส าเร็จในแต่ละสาขา
อาชีพ

 12 กรกฎาคม 2560 ไมม่ี

6 โครงการอบรเขียนแผนธุรกจิ
ประจ าปีงบประมาณ 2560

เป้าหมาย
   - วิทยากร                    จ านวน 2 คน
   - คณะครูและบุคลากร       จ านวน 10 คน
   - นักเรียน นักศึกษา          จ านวน 90 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
   - วิทยากร                     จ านวน  2 คน
   - คณะครูและบุคลากร        จ านวน 20 คน
   - นักเรียน นักศึกษา           จ านวน 94 คน
คิดเป็นร้อยละ 113.72

4,600      4,600        นักเรียน นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนและกระบวน
การบริหารจัดการในการท างานของผู้
ประกอบการทีป่ระสบส าเร็จในแต่ละสาขา
อาชีพ

 13 กรกฎาคม 2560 ไมม่ี

7 โครงการศึกษาดูงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2560

เป้าหมาย
   - คณะครูและบุคลากร        จ านวน 6 คน
   - นักเรียน นักศึกษา          จ านวน 45 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
   - คณะครูและบุคลากร        จ านวน 6 คน
   - นักเรียน นักศึกษา          จ านวน 45 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

8,800      8,800        นักเรียน นักศึกษาได้พฒันาทักษะพืน้ฐาน
ด้านการจัดการธุรกจิอย่างแท้จริงตลอดจน
พฒันาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบหน้าใหม่
ทัง้กลุ่มเป้าหมายในระบบและนอกระบบ
ศึกษาเพือ่เพิม่ช่องทางอาชีพให้กบัผู้เรียน
สายอาชีพ

 16 สิงหาคม 2560 ไมม่ี

ปัญหาอุปสรรค

ล าดับที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/จ านวนผู้เข้าร่วม
งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

งบประมาณ
ช่ือโครงการ/กิจกรรมล าดับที่ เป้าหมาย/จ านวนผู้เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน
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ตามแผน ผลการใช้จา่ย
8 โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่รับ

ประเมนิศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับ
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา
2559

เป้าหมาย
   - คณะครูและบุคลากร        จ านวน   113 คน
   - นักเรียน นักศึกษา          จ านวน 2,860 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
   - คณะครูและบุคลากร        จ านวน   110 คน
   - นักเรียน นักศึกษา          จ านวน 2,650 คน
คิดเป็นร้อยละ 89

30,000    30,000      นักเรียน นักศึกษาเกดิการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ
สามารถคิดวิเคราะห์และแกป้ัญหาเฉพาะ
หน้าได้

 29 สิงหาคม 2560 ไมม่ี

9 โครงการออกเย่ียมบ้าน บ้านเช่า
หอพกั และทีอ่ยู่อาศัยของผู้เรียนทุกคน
ประจ าปีการศึกษา 2560

เป้าหมาย
   - นักเรียน นักศึกษา          จ านวน 2,419 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
   - นักเรียน นักศึกษา          จ านวน 2,221 คน
คิดเป็นร้อยละ 91.73

35,000    35,000      ครูทีป่รึกษาได้ทราบความเป็นอยู่ของ
และสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน
นักศึกษา มกีารพบปะสนทนากบัผู้ปกครอง
เป็นการแลกเปล่ียนข้อมลูเกีย่วกบันักเรียน
นักศึกษา เป็นการสร้งความสัมพนัธ์
อนัดีระหว่างผู้ปกครองกบัครูทีป่รึกษา

 พฤษภาคม 2560 ไมม่ี

10 โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2560

เป้าหมาย
   - ผู้ปกครอง                    จ านวน 850 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
   - ผู้ปกครอง                   จ านวน 693 คน
คิดเป็นร้อยละ 81.52

10,000    10,000      ผู้ปกครองได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ
ต่างๆของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน เป็น
การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปกครองและ
วิทยาลัยในการดูแลผู้เรียนเพือ่ลดปัญหา
การออกกลางคัน

 11 พฤษภาคม 2560 ไมม่ี

11 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560

เป้าหมาย
   - นักเรียน นักศึกษา          จ านวน 2,345 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
   - นักเรียน นักศึกษา          จ านวน 2,345 คน
   - คณะครูและบุคลากร       จ านวน     20 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.85

720        720          นักเรียน นักศึกษาได้รรับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และทราบผลตรวจว่ามสุีขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงดีหรือไม่

 มถิุนายน 2560 ไมม่ี

12 โครงการบริจาคโลหิตประจ าปีการศึกษา 
2560

เป้าหมาย 
 - นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร  จ านวน 100 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 - นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร  จ านวน 119 คน
คิดเป็นร้อยละ 119

720        720          นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต รู้จักเสียสละ 
เอือ้เฟือ้ เผ่ือแผ่ และมนี้ าใจช่วยเหลือผู้อืน่

 สิงหาคม 2560 ไมม่ี

ปัญหาอุปสรรคล าดับที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/จ านวนผู้เข้าร่วม
งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน
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ตามแผน ผลการใช้จา่ย
13 โครงการรับสมคัร นักศึกษาใหม ่ประจ าปี

การศึกษา 2560
เป้าหมาย 
 - นักเรียน นักศึกษาใหม ่    จ านวน 520 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
- นักเรียน นักศึกษาใหม ่    จ านวน 510 คน
คิดเป็นร้อยละ 98.07

30,000    30,000      ได้ยอดนักเรียน นักศึกษาใหมป่ระจ าปี
การศึกษา 2560 จ านวน 510 คน และ
สามารถรับนักเรียน นักศึกษา ได้ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามประกาศของวิทยาลัย

25-31 มนีาคม 2560 ไมม่ี

14 โครงการพธีิมอบใบประกาศนียบัตร
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559

เป้าหมาย 
 - นักเรียน นักศึกษา        จ านวน 757 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
- นักเรียน นักศึกษาใหม ่    จ านวน 635 คน
คิดเป็นร้อยละ 83.88

40,000    40,000      นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับประกาศนียบัตร
เพือ่เป็นเกยีรติประวัติแกผู้่ส าเร็จการศึกษา
ท าให้นักศึกษามคีวามภาคภูมใิจในตัวเอง

 10 มนีาคม 2560 ไมม่ี

15 โครงการรับมอบตัวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ประจ าปีการศึกษา 2560

เป้าหมาย 
 - นักเรียน นักศึกษา        จ านวน 557 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
- นักเรียน นักศึกษาใหม ่    จ านวน 467 คน
คิดเป็นร้อยละ 94.61

5,000      5,000        รับมอบตัวและรายงานตัว นักเรีย นักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้ครบตาม
ก าหนดระยะเวลาตามประกาศของวิทยาลัย

 15 กมุภาพนัธ์ 2560 ไมม่ี

16 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์งานอาชีพสู่วุฒิ
การศึกษา รุ่นที ่15 ประจ าปีการศึกษา 
2560

เป้าหมาย 
 - นักศึกษา                  จ านวน 120 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
- นักศึกษา                   จ านวน 63 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.50

7,880      7,880        นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
งานอาชีพเข้าสู่วุฒิการศึกษา มคีวามรู้ความ
เข้าใจและสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติ
ตามระเบียบของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง ฟงั
ค าชี้แจงท าความเข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนตลอดหลักสูตร

 17 มถิุนายน 2560 ไมม่ี

17 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด(ควบคุม
ยาสูบและแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา)

เป้าหมาย 
 - นักเรียน  นักศึกษา       จ านวน 500 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
- นักเรียน  นักศึกษา        จ านวน 500 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

5,830      5,830        รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ให้กบันักเรียน 
นักศึกษา ในกลุ่มวันรุ่น สร้างการมส่ีวน
ร่วมกบัสถานศึกษาในการคัดกรองกลุ่มเสียง
เข้าสู่กระบวการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และ
ช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในสถานศึกษา ได้ทราบถึงโทษและผลเสีย
ของยาเสพติด

 สิงหาคม 2560

18 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพนัธ์ สาร
 DTEC ปีที ่8 ฉบับที ่10

เป้าหมาย 
 - สถานศึกษาและหน่วยงานราชการอืน่     จ านวน 600 แห่ง 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 - สถานศึกษาและหน่วยงานราชการอืน่     จ านวน 600 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100

20,000    19,998      ได้วารสารเพือ่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
วิทยาลัยเพือ่เป็นการประชาสัมพนัธ์แนะ
แนวการศึกษาต่อ ให้กบัผู้ทีส่นใจศึกษาข้อมลู
เกีย่วกบัวิทยาลัย

 พฤษภาคม 2560 ไมม่ี

19 โครงการจัดท าแผ่นพบั เป้าหมาย 
 - สถานศึกษาและหน่วยงานราชการอืน่    จ านวน 4,000 แห่ง
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 - สถานศึกษาและหน่วยงานราชการอืน่    จ านวน 4,000 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100

36,000    36,000      ได้แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ข้อมลู ข่าวสาร
และผลงานต่างๆของวิทยาลัย เป็นการเพิม่
ช่องทางในการประชาสัมพนัธ์วิทยาลัย
ให้กบัประชาชนทัว่ไปและผู้ทีส่นใจได้
รับทราบเพือ่เป็นแนวทางในการแนะแนว
การศึกษาต่อให้กบันักเรียนทีส่นใจ

 สิงหาคม 2560 ไมม่ี

20 โครงการจัดท าเอกสารทางวิชาการ เป้าหมาย 
 - นักเรียน นักศึกษา    จ านวน 1,150  คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 - นักเรียน นักศึกษา    จ านวน 1,150  คน
คิดเป็นร้อยละ 100

287,500   287,500    ได้เอกสารทางวิชาการส าหรับนักเรียน 
นักศึกษาใหมป่ระจ าปีการศึกษา 2560

 พฤษภาคม 2560 ไมม่ี

21 โครงการประชาสัมพนัธ์รับสมคัรนักเรียน 
นักศึกษาใหมป่ระจ าปีการศึกษา 2560

เป้าหมาย 
 - นักเรียน นักศึกษาใหม ่   จ านวน 800  คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 - นักเรียน นักศึกษาใหม ่   จ านวน 510  คน
คิดเป็นร้อยละ 63.75

30,000    30,000      ได้ป้ายประชาสัมพนัธ์เพือ่รับนักเรียน 
นักศึกษาใหมป่ระจ าปีการศึกษา 2560

 ธันวาคม 2560 ไมม่ี

22 โครงการจัดท าส่ือวีดีทัศน์ เป้าหมาย 
 - วีดีทัศน์    จ านวน  1 ชุด  
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 - วีดีทัศน์    จ านวน  1 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100

10,000    10,000      ได้วีดีทัศน์เพือ่ใช้ในการประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร และกจิกรรมต่างๆ
ของวิทยาลัยให้ประชาชนทัว่ไปรับทราบ

 ธันวาคม 2560 ไมม่ี

ล าดับที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/จ านวนผู้เข้าร่วม
งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
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ตามแผน ผลการใช้จา่ย
23 โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาใน

งานกาชาดอ าเภอเดชอดุมประจ า 2559
เป้าหมาย 
 - นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน  
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 - นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100

20,000    20,000      เพือ่ใช้ในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่
ข้อมลู ข่าวสาร และกจิกรรมต่างๆของ
วิทยาลัยให้ประชาชนทัว่ไปรับทราบ

 ธันวาคม 2560 ไมม่ี

24 โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอย้ิม
เคล่ือนทีป่ระจ าปีงบประมาณ 2560

เป้าหมาย 
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  100  คน/คร้ัง  
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  100 คน/คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 100

20,000    20,000      นักเรียน นักศึกษามทีักษะ ประสบการณ์ 
และการเชื่อมัน่ในการประกอบอาชีพ และ
ปฏิบัติงานร่วมกบัชุมชน

 ธันวาคม 2559
ถึง 

กนัยายน 2560

ไมม่ี

25 โครงการ อบต.พบประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ 2560

เป้าหมาย 
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

 -  - นักเรียน นักศึกษามทีักษะ ประสบการณ์ 
และการเชื่อมัน่ในการประกอบอาชีพ และ
ปฏิบัติงานร่วมกบัชุมชน

 ธันวาคม 2559
ถึง 

กนัยายน 2560

ไมม่ี

26 โครงการ อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์
ประจ าปี 2560

เป้าหมาย 
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

59,000    59,000      ประชาชนทัว่ไปได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ประจ าปี 2560

 เมษายน 2560 ไมม่ี

27 โครงการ อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่
ประจ าปี 2560

เป้าหมาย 
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

59,000    59,000      ประชาชนทัว่ไปได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหมป่ระจ าปี 2560

 ธันวาคม 2559
ถึง

มกราคม 2560

ไมม่ี

28 โครงการ อาชีวะอาสาตรวจความพร้อม
รถตรวจความพร้อมคน ในระบบรถ
โดยสารสาธารณะตามความร่วมมอื
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กบั กรมการขนส่งทางบก 
ระยะที ่4 ประจ าปีงบประมาณ 2560

เป้าหมาย 
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

21,800    21,800      ประชาชนทัว่ไปได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้รถโดยสารประจ าทาง

5-24 เมษายน 2560 ไมม่ี

29 โครงการ อาชีวะอาสาตรวจความพร้อม
รถตรวจความพร้อมคน ในระบบรถ
โดยสารสาธารณะตามความร่วมมอื
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กบั กรมการขนส่งทางบก 
ระยะที ่3 ประจ าปีงบประมาณ 2561

เป้าหมาย 
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

7,300      7,300        ประชาชนทัว่ไปได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้รถโดยสารประจ าทาง

13-19 มนีาคม 2560 ไมม่ี

30 โครงการ อาชีวะอาสาตรวจความพร้อม
รถตรวจความพร้อมคน ในระบบรถ
โดยสารสาธารณะตามความร่วมมอื
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กบั กรมการขนส่งทางบก 
ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2560

เป้าหมาย 
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

7,300      7,300        ประชาชนทัว่ไปได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้รถโดยสารประจ าทาง

 1-7 กมุภาพนัธ์ 
2560

ไมม่ี

31 โครงการ อาชีวะอาสาตรวจความพร้อม
รถตรวจความพร้อมคน ในระบบรถ
โดยสารสาธารณะตามความร่วมมอื
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กบั กรมการขนส่งทางบก 
ระยะที ่1 ประจ าปีงบประมาณ 2560

เป้าหมาย 
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

7,300      7,300        ประชาชนทัว่ไปได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้รถโดยสารประจ าทาง

24-31 มกราคม 
2560

ไมม่ี

32 โครงการ อาชีวะพฒันาประจ าปี
งบประมาณ 2560

เป้าหมาย 
 -  โรงเรียนบ้านค้อ ต าบลโซง อ าเภอน้ ายืน  1 โรง
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  โรงเรียนบ้านค้อ ต าบลโซง อ าเภอน้ ายืน  1 โรง
คิดเป็นร้อยละ 100

100,000   100,000    โรงเรียนบ้านค้อ ต าบลโซง อ าเภอน้ ายืน 
จังหวัดอบุลราชธานี มรีะบบไฟฟา้ใช้ 
นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานจริง

1 พฤษภาคม 2560
 ถึง 

3 มถิุนายน 2560

ไมม่ี

33 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน(Fix It 
Center Thailand 4.0) ประจ าปี
งบประมาณ 2560

เป้าหมาย 
 -  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนทัว่ไป      จ านวน   400 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนทัว่ไป      จ านวน   400 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

250,000   250,000    นักเรียน นักศึกษามทีักษะ ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงานจริงร่วมกบัชุมชน เกดิศูนย์
ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชนจ านวน 1 ศูนย์

24 มถิุนาย 2560
 ถึง 

25 กรกฎาคม 2560

ไมม่ี

ระยะเวลาด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคล าดับที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/จ านวนผู้เข้าร่วม
งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

ตามแผน ผลการใช้จา่ย
23 โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาใน

งานกาชาดอ าเภอเดชอดุมประจ า 2559
เป้าหมาย 
 - นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน  
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 - นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100

20,000    20,000      เพือ่ใช้ในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่
ข้อมลู ข่าวสาร และกจิกรรมต่างๆของ
วิทยาลัยให้ประชาชนทัว่ไปรับทราบ

 ธันวาคม 2560 ไมม่ี

24 โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอย้ิม
เคล่ือนทีป่ระจ าปีงบประมาณ 2560

เป้าหมาย 
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  100  คน/คร้ัง  
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  100 คน/คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 100

20,000    20,000      นักเรียน นักศึกษามทีักษะ ประสบการณ์ 
และการเชื่อมัน่ในการประกอบอาชีพ และ
ปฏิบัติงานร่วมกบัชุมชน

 ธันวาคม 2559
ถึง 

กนัยายน 2560

ไมม่ี

25 โครงการ อบต.พบประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ 2560

เป้าหมาย 
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

 -  - นักเรียน นักศึกษามทีักษะ ประสบการณ์ 
และการเชื่อมัน่ในการประกอบอาชีพ และ
ปฏิบัติงานร่วมกบัชุมชน

 ธันวาคม 2559
ถึง 

กนัยายน 2560

ไมม่ี

26 โครงการ อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์
ประจ าปี 2560

เป้าหมาย 
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

59,000    59,000      ประชาชนทัว่ไปได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ประจ าปี 2560

 เมษายน 2560 ไมม่ี

27 โครงการ อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่
ประจ าปี 2560

เป้าหมาย 
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

59,000    59,000      ประชาชนทัว่ไปได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหมป่ระจ าปี 2560

 ธันวาคม 2559
ถึง

มกราคม 2560

ไมม่ี

28 โครงการ อาชีวะอาสาตรวจความพร้อม
รถตรวจความพร้อมคน ในระบบรถ
โดยสารสาธารณะตามความร่วมมอื
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กบั กรมการขนส่งทางบก 
ระยะที ่4 ประจ าปีงบประมาณ 2560

เป้าหมาย 
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

21,800    21,800      ประชาชนทัว่ไปได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้รถโดยสารประจ าทาง

5-24 เมษายน 2560 ไมม่ี

29 โครงการ อาชีวะอาสาตรวจความพร้อม
รถตรวจความพร้อมคน ในระบบรถ
โดยสารสาธารณะตามความร่วมมอื
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กบั กรมการขนส่งทางบก 
ระยะที ่3 ประจ าปีงบประมาณ 2561

เป้าหมาย 
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

7,300      7,300        ประชาชนทัว่ไปได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้รถโดยสารประจ าทาง

13-19 มนีาคม 2560 ไมม่ี

30 โครงการ อาชีวะอาสาตรวจความพร้อม
รถตรวจความพร้อมคน ในระบบรถ
โดยสารสาธารณะตามความร่วมมอื
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กบั กรมการขนส่งทางบก 
ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2560

เป้าหมาย 
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

7,300      7,300        ประชาชนทัว่ไปได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้รถโดยสารประจ าทาง

 1-7 กมุภาพนัธ์ 
2560

ไมม่ี

31 โครงการ อาชีวะอาสาตรวจความพร้อม
รถตรวจความพร้อมคน ในระบบรถ
โดยสารสาธารณะตามความร่วมมอื
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กบั กรมการขนส่งทางบก 
ระยะที ่1 ประจ าปีงบประมาณ 2560

เป้าหมาย 
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  ประชาชนทัว่ไป    จ านวน  200 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

7,300      7,300        ประชาชนทัว่ไปได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้รถโดยสารประจ าทาง

24-31 มกราคม 
2560

ไมม่ี

32 โครงการ อาชีวะพฒันาประจ าปี
งบประมาณ 2560

เป้าหมาย 
 -  โรงเรียนบ้านค้อ ต าบลโซง อ าเภอน้ ายืน  1 โรง
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  โรงเรียนบ้านค้อ ต าบลโซง อ าเภอน้ ายืน  1 โรง
คิดเป็นร้อยละ 100

100,000   100,000    โรงเรียนบ้านค้อ ต าบลโซง อ าเภอน้ ายืน 
จังหวัดอบุลราชธานี มรีะบบไฟฟา้ใช้ 
นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานจริง

1 พฤษภาคม 2560
 ถึง 

3 มถิุนายน 2560

ไมม่ี

33 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน(Fix It 
Center Thailand 4.0) ประจ าปี
งบประมาณ 2560

เป้าหมาย 
 -  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนทัว่ไป      จ านวน   400 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนทัว่ไป      จ านวน   400 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

250,000   250,000    นักเรียน นักศึกษามทีักษะ ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงานจริงร่วมกบัชุมชน เกดิศูนย์
ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชนจ านวน 1 ศูนย์

24 มถิุนาย 2560
 ถึง 

25 กรกฎาคม 2560

ไมม่ี

ระยะเวลาด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคล าดับที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/จ านวนผู้เข้าร่วม
งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

 

 

 

 

 

ตามแผน ผลการใช้จา่ย
34 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน(Fix It 

Center) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม
เป้าหมาย 
 -   ประชาชนทัว่ไป      จ านวน   65 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -   ประชาชนทัว่ไป      จ านวน   65 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

27,680    27,680      นักเรียน นักศึกษามจีิตอาสาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม  ประชาชนลดค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมเคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากภาวะน้ าท่วมและเป็นการ
สร้างขวัญก าลังให้กบัผู้ประสบภัย



28 กรกฎาคม 2560

ไมม่ี

35 โครงการ "ท าความดีเพือ่พอ่" เพือ่ถวาย
เป็นพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชมหิตลาธิ
เบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามนิท
ราธิราช บรมนาถบพติร

เป้าหมาย 
 -   ประชาชนทัว่ไป      จ านวน   200 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -   ประชาชนทัว่ไป      จ านวน   200 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

100,000   100,000    แสดงออกถึงความจงรัก ภักดีและร่วมถวาย
ความอาลัยต่อการสวรรคต ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบ
ดินทร สยามนิทราธิราช บรมนาถบพติร

3-11 ธันวาคม 2560 ไมม่ี

36 โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ 
"ศิลปะการจัดช่อดอกไม"้

เป้าหมาย 
 -   นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  100 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -   นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  100 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

19,540    19,540      นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษามคีวามรู้และทักษะในการจัดช่อดอกไม้
 สามารถน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพเพือ่
สร้างรายได้ให้กบัตนเองและครอบครัวได้

ไมม่ี

37 โครงการจัดสอนอาชีพระยะส้ันในงาน"ฝึก
อาชีพตามรอยพอ่" ตามโครงการ เสมาร่วม
ใจ ท าดีเพือ่พอ่

เป้าหมาย 
 -  ประชาชนทัว่ไป   50  คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  ประชาชนทัว่ไป   50  คน
คิดเป็นร้อยละ 100

30,000    30,000      ประชาชนทัว่ไปได้รับความรู้ในการตกแต่ง
กระเป๋าด้วยกระดานแนปกิน้ (เดคูพาจ)เพือ่
ร าลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปริมนิทรมหา
ภูมพิลอดุลยเดชฯ

 17 กมุภาพนัธ์ 2560 ไมม่ี

38 โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 
100% ในสถานศึกษา

เป้าหมาย 
 -  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา   2,625  คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา   2,625  คน
คิดเป็นร้อยละ 100

9,000      9,000        นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจกฎจราจรและ
เคร่ืองหมายจราจร มทีักษะในการขับขี่
เพือ่ให้เกดิความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 9 กนัยายน 2560 ไมม่ี

39 โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในสถานศึกษา "ขับรถมนี้ าใจ 
รักษาวินัยจราจร" ช่วงเทศกาลปีใหม ่2560

เป้าหมาย 
 -  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา   120  คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา   120  คน
คิดเป็นร้อยละ 100

10,000    10,000      นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจกฎจราจรและ
เคร่ืองหมายจราจร มทีักษะในการขับขี่
เพือ่ให้เกดิความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 27 ธันวาคม 2560 ไมม่ี

40 โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในสถานศึกษา "ขับรถมนี้ าใจ 
รักษาวินัยจราจร" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
2560

เป้าหมาย 
 -  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา   120  คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา   120  คน
คิดเป็นร้อยละ 101

10,000    10,000      นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจกฎจราจรและ
เคร่ืองหมายจราจร มทีักษะในการขับขี่
เพือ่ให้เกดิความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 30 มนีาคม 2560 ไมม่ี

41 โครงการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย
อาชีวศึกษาในงาน "มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2560 (Thailland Research 
Expo 2017)"

เป้าหมาย 
 -  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา   7 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 -  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา   7 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

90,000    90,000      นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจกฎจราจรและ
เคร่ืองหมายจราจร มทีักษะในการขับขี่
เพือ่ให้เกดิความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 31 มนีาคม 2560 ไมม่ี

ระยะเวลาด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคล าดับที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/จ านวนผู้เข้าร่วม
งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

           

โครงกำรประชุมผู้ปกครอง สำขำวิชำกำรบัญชี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

วันที่ 21 กันยำยน 2560 เวลำ 09.00 

ณ อำคำรล ำโดมใหญ่ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

   

 

 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
ประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง สาขาวิชาการบัญชี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารล าโดมใหญ่ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของวิทยาลัย และ
เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ติดตามความก้าวหน้าทางด้านการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ของสาขาวิชาการบัญชี 
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โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จรยิธรรม สำขำวิชำกำรบัญชี 

วันที่ 21 กันยำยน 2560 เวลำ 13.00 น. 
สถำนที่  ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อกำรศึกษำ 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

    
 

 
 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิด
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สาขาวิชาการบัญชี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ รับฟังการบรรยาย หัวข้อ
เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรม ความกตัญญู ต่อบิดามารด”จากท่าน พระครูสุขุม วรรณโณภาส ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการศูนย์ พุทธรรมพรหมวชิรญาณ เจ้ าอาวาสวัดป่าดงใหญ่วั ง อ้อ ต .หั วดอน อ. เขื่ องใน  
จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพ่ือการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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พิธีเข้ำประจ ำกองลูกเสือวิสำมัญ (ประดับแถบ ๓ สี ) 

วันที่ 20 กันยำยน 2560 เวลำ 13.00 น 
สถำนที่ ณ ค่ำยลูกเสือชั่วครำว วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

    

 
 

 
วันที่ 20 กันยายน 2560 นายสนธิต ดาโรจน์ เป็นประธานในพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๓ 
สี ) โดยมีผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ร่วมประดับแถบแก่ลูกเสือวิสามัญในครั้งนี้ด้วย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

โครงกำรอบรม วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภำพ  

วันที่ 20 กันยำยน 2560  เวลำ 13.00 น 
สถำนที่ ณ ค่ำยลูกเสือชั่วครำว วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

  

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน เวลา 13.00 น. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล เมืองเดชอุดมบริการ ร่วมกับ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จัดโครงการอบรม วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ  ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดย แพทย์หญิงประภาภรณ์ เพชรมาก หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐม
ภูมิ เป็นผู้เปิดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมนันทนาการ ท าแบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม ชี้แจง
วัตถุประสงค์การอบรม และรับฟังการบรรยาย หัวข้อเรื่อง “วัยเรียน วัยใสและสถานการณ์โรคในวัยรุ่น , รัก
อย่างไรไม่ให้เสี่ยง ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีทักษะ
ชีวิตได้รับข้อมูลการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจ ห่างไกลโรคเอดส์ โรคในวัยรุ่น ณ อาคารล าโดมใหญ่ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำก่อนออกฝึกงำน 

วันที่ 19 กันยำยน 2560 เวลำ 13.00 น 

สถำนที่ ณ อำคำรล ำโดมใหญ่ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

    

 
 

 
เมื่อวันที่  19 กันยายน 2560 นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง ณ อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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โครงกำร ค่ำยภำษำอังกฤษเตรียมควำมพร้อมก่อนออก
ฝึกงำน 

วันที่ 18 กันยำยน 2560 เวลำ 13.00 น 

สถำนที่ ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

    

 

 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 นายค าปุ่น พลรัตน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิด
โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน (English camp and preparing to 
internship) ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

โครงกำรประกวดกำรออกก ำลังกำย กำรนันทนำกำรและ
กำรแสดง 

วันที่ 15 กันยำยน 2560 เวลำ 13.00 น 

สถำนที่ ณ อำคำรล ำโดมใหญ่ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  เวลา 13.00 น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการประกวดการออกก าลัง
กาย การนันทนาการและการแสดง ด้วยเพลงกราวกีฬา เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
การนันทนาการและการส่งเสริมกีฬา เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ประพันธ์เนื้อร้อง ท านอง และการน าเพลง
กราวกีฬามาแต่งท านอง ให้หลากหลายสอดคล้องกับยุคสมัย ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้
น าไปใช้ประกอบการออกก าลังกาย ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 



42   

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรด ำเนินองค์กำร
นักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 

วันที่ 15 กันยำยน 2560 เวลำ 13.00 น 
สถำนที่ ณ อำคำรล ำโดมใหญ่ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

 
  

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น  นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
ประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การด าเนินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพ่ือการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 



43   

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรด ำเนินงำน
องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 

วันที่ 15 กันยำยน 2560 เวลำ 13.00 น 
สถำนที่ ณ อำคำรล ำโดมใหญ่ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

 
  

 

 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น  นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
ประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพ่ือการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

โครงกำรรณรงค์กำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

วันที่ 9 กันยำยน 2560 
ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นายค าปุ่น พลรัตน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิด
โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานศึกษา '' ขับขี่สบายใจ สวมหมวกนิรภัยปลอดภัย
แน่นอน" ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 



45   

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

โครงกำรรณรงค์กำรสวมหมวกนิรภัย 100% 

วันที่ 9 กันยำยน 2560 
ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นายค าปุ่น พลรัตน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิด
โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานศึกษา '' ขับขี่สบายใจ สวมหมวกนิรภัยปลอดภัย
แน่นอน" ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 



46   

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

โครงกำรแข่งขัน ฟุตบอล 

วันที่ 7 กันยำยน 2560 
ณ สนำมกีฬำ  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

 
 

 

 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง ได้จัดโครงการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน โดย นายค าปุ่น 
พลรัตน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู 
นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

โครงกำรเลือกตั้ง สมำชิกองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย 

วันที่ 6 กันยำยน 2560 
ณ อำคำรล ำโดมใหญ่  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยก าหนดให้ลงคะแนนได้ ตั้งแต่ เวลา 
08.300น. – 15.00 น. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีการเลือกตั้ง 
เเละเพ่ือทดเเทนคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทยชุดเดิมที่ก าลังหมดวาระไป ณ 
อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

โครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด (ควบคุมยำสูบและ
แอลกอฮอล์ในสถำนศึกษำ 

วันที่ 6 กันยำยน 2560 
ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 รับฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง "ความเข้าใจต่อยาเสพติดและโทษของยาเสพติด/ต่อ
ร่างกาย" โดย วิทยากร นายธีรวัฒน์ เข็มพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อ าเภอเดชอุดม เพ่ืออบรม
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักใน
โทษและปัญหาของยาเสพติด ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในสถานศึกษาโดยการคัดกรองเฝ้าระวัง
และติดตาม นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง สร้างกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมตัวชี้วัดเชิง
บวกมากข้ึน (หรือพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์เพ่ิมข้ึน) ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 



49   

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

เปิดบ้ำนแนะแนวกำรอำชีวศึกษำ 

วันที่ 30 สิงหำคม 2560 
ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 ประธานในพิธีเปิดบ้านแนะแนวการ
อาชีวศึกษา และมอบ “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ” รับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง “มุมมองภาคประชาชน
กับการจัดการอาชีวศึกษาและการอาชีวศึกษากับการพัฒนาประเทศ” โดยท่าน สมมาตร มะลิลา รับฟังการ
บรรยายหัวข้อเรื่อง “การประกอบอาชีพในสาขาที่เรียน” โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จากนั้นจะเป็น
การเยี่ยมชนนิทรรศการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละสาขาวิชา ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

ประเมินศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำแบบครบ
วงจร 

วันที่ 29 สิงหำคม 2560 
ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสทินโน เพื่อกำรศึกษำ
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

วันที่ 29 สิงหาคม 2560วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่ง นายนิยม แสงวงศ์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก  
ยสทินโน เพ่ือการศึกษา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษ English Camp ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

วันที่ 26 สิงหำคม 2560 
ณ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลรำชธำนี 

 

  

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ English Camp ประจ าปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม
สิรินสัมมนาคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธ์ภาพที่ ดีต่อ
ผู้อื่น สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ 

วันที่ 23 สิงหำคม 2560 
ณ อำคำรล ำโดมใหญ่ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิด
โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ าปี 
2560 ณ อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรในกำรใช้งำน
สำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 

วันที่ 19 สิงหำคม 2560 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออเนก ยสทินโน เพื่อกำรศึกษำ 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษา , ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
แผนผังเครือข่าย หน้าที่ของอุปกรณ์และการใช้งาน ,การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การแก้ปัญหาและการจัดระบบ
เครือข่ายสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ โดยท่านวิทยากร นายพีรวัส รัตนพงษ์เพียร ต าแหน่ง โทรศัพท์จังหวัด
อุบลราชธานี พร้อมคณะจาก บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ” ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน 
เพ่ือการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออเนก ยสทินโน เพ่ือการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำก่อนออกฝึกงำน 

วันที่ 17 สิงหำคม 2560 
ณ อำคำรล ำโดมใหญ่ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 
และปวส.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจ า
ภาคเรียนที่ 2/2560 และรับฟังการแนะแนวการฝึกงานจาก บริษัท แมคไทย จ ากัด (แมคโดนัลด์) ณ อาคาร
ล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

โครงกำร รณรงค์กำรสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ใน
สถำนศึกษำ 

วันที่ 11 สิงหำคม 2560 
ณ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 น าโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู 
นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานศึกษา และเพ่ือรณรงค์ให้
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รู้จักระมัดระวังถึงความปลอดภัย ในการขับขี่และตระหนักถึงความส าคัญในการ
สวมหมวกนิรภัย ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

โครงกำรปลูกป ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ฯ 

วันที่ 11 สิงหำคม 2560 
ณ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 
สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ ฯ 

วันที่ 11 สิงหำคม 2560 
ณ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

วันที่  11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดย
มี ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก 
โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายา
ลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ลงนามถวายพระพรและถวายความเคารพพร้อมถวายเครื่อง
สักการะพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ จากนั้นประธานในพิธีกล่าวค า
อาเศียรวาทและน าร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชินี ณ อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 
 

          

โครงกำรบริจำคโลหิต ประจ ำปี 2560 

วันที่ 10 สิงหำคม 2560 
ณ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิต ประจ าปี 2560 ณ อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นท่ีต่างๆ ที่ได้รับบาดเจ็บและต้องการโลหิต 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 
 

          

โครงกำรปลูกต้นดำวเรือง 

วันที่ 27 กรกฎำคม 2560 
ณ อำคำรล ำโดมใหญ่ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการปลูก
ต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

โครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix It Center 
Thailand 4.0) 

วันที่ 11 กรกฎำคม 2560 
ณ อำคำรล ำโดมใหญ่ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

วันที่ 11กรกฎาคม 2560 นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอ าเภอเดชอุดม ประธานเปิดโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดย นายนิยม แสงวงศ์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานพิธี และเยี่ยมชมกิจกรรมการ
ด าเนินงานของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ณ เทศบาลต าบลบัวงาม 
อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

เข้ำร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษำ อ ำเภอเดชอุดม 

วันที่ 8 กรกฎำคม 2560 
ณ อ ำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

 

  

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม น าโดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา ประจ าปี 2560 โดยจัดขบวนในนามคุ้มวัดบ้านดอนเสาโฮง ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าอ าเภอเดชอุดม 
เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน อีกทั้งยัง
เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ
โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

โครงกำรวันสุนทรภู่และวันภำษำไทยแห่งชำติ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

วันที่ 28 มิถุนำยน 2560 
ณ อำคำรล ำโดมใหญ่ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม น าโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2560 เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียน นักศึกษา เห็นถึงความส าคัญของ
ภาษาไทย ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

          

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

วันที่ 28 มิถุนำยน 2560 
ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยได้รับ
เกียรติจาก นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอ าเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท มอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารคณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ด้วย ณ 
ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2560 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 
 
 
 

          

โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำใหม่ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

วันที่ 28 มิถุนำยน 2560 
ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

  

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดมซึ่งวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 11 -12 พฤษภาคม 2560 
จ านวน 1 คืน 2 วัน 


