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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.1 วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ และอ ำนำจหน้ำท่ี 
      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 
วิสัยทัศน์ 
      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน 

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 จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและส่งเสริมการศึกษา 

ตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17) 
2. มีภารกิจเก่ียวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความ

เป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
(กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ข้อ 1) 
2.1 จัดท าข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2.2 ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพฐาน 
2.4 พัฒ น า ค รูแ ล ะ บุค ล า ก ร ก า รอาชีวศึกษา 
2.5 ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบความ      
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 
2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
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2.7 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ   
สื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
2.8 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามอบหมาย 
2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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1.2 ยุทธศำสตร ์นโยบำยกำรบริหำรจดักำรอำชีวศึกษำ 

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร ์
 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 มิติที ่1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนท ำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน” 
  11 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
  12 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
  13 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
  14 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 
  15 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
  16 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 
  17 ลดการออกกลางคัน 
  18 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
  19 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
  110 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  111 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
 มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ”
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

  2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
  2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐานวิชาชพี 
  2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
  2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
  2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 
 ด้านคุณภาพสถานศึกษา 

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

 ด้านคุณภาพครู 
  2.15 ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ส ม ร ร ถ น ะ ค รูอาชีวศึกษา 
  2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
  2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
  2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 

 มิติที ่3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ 
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 
  3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
  3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
  3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
   - ดูแ ล แ ล ะ แ ก้ปัญ ห า ค รูจ้า ง ส อ นและใบประกอบวิชาชีพ 
   - สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 
  3.4 ป้อ ง กัน แ ล ะ แ ก้ปัญ ห า ย า เ ส พ ติดในสถานศึกษา 
  3.5 จัด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ / ท รัพ ย า ก รอย่างเหมาะสม 
   - ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
   - สถานศึกษาขนาดเล็ก 
  3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 

 มิติที ่4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือในและต่ำงประเทศ” 
  4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
  4.2 เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ 
  4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาคร ู
                พัฒนาการเรียนการสอน 
  4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

ภำรกิจและนโยบำย  กำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำย เป้ำหมำย 
ยุทธศำสตร์    กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำสู่สำกล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ดังนี้ 
  1. ด้ำนกำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรด ำเนนิงำนโดย 
  1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดบั ปวช. การเพ่ิมปริมาณผู้เรยีนในระดับ ปวส.  
   1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแลรายบุคคล การวิจัย
พัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมายใน  50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออก
กลางคันสูง 
  1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพ้ืนที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
  1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
  1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก ่นักเรียน และผู้ปกครอง  

  2. ด้ำนกำรขยำยโอกำสในกำรเรียนอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
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   2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
   2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม
19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง  
   2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
   2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจัด
หลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
   2.5 มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบาย
รัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การ
สร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง  อัญมณี ยานยนต์  ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 
   2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ  อาชีวะวัย
แรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ 
เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 
   2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ  อปท.   และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 
   2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ และ
อาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 
   2.9 เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

 3. ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชวีศึกษำ 

  3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
    - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 
Authentic Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ Fix It 
Center และกรณีภัยพิบัติ 
    - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ีสู่ครู    รุ่น
ใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 
    - สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย   ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  
    - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  ตามความ
ต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท างาน, สูงวัย,  สตรี ฯลฯ  
    - ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
    - พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ 
    - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
   3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ (Function 
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Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ  การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริม
ทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย 
เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบน
พ้ืนฐาน Competency Based  Technology Based Green Technology  และCreative economy รวมทั้งการ
แก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไข
การทะเลาะวิวาท  
  3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา English Program 
(EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ  สนับสนุนการฝึกงานต่างประเทศ/
บริษัทต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ส่งเสริม  การเรียนรู้ภาษาประเทศ
คู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

 4 ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
.  4.1 ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่  Web 
Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
   4.2 ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ 
Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย , การกระจาย
อ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  
   4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 
   4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา การจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้  
   -  องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน  กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 
   -  ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
    -  องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACCและSEARCA ฯลฯ  
   - ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล 
ญี่ปุ่น  เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 
 

                ข้อบัญญัติสู่ควำมส ำเร็จ 
"ยึดหลักธรรมมาภิบาล                บริหารงานประจ า 
น าภาพลักษณ์ท่ีดี                      ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
ประสานเครือข่าย                     ขยายทวิภาคี 
ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น             หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
เยี่ยมห้องเรียนสม่ าเสมอทั่วหน้า     พัฒนาบุคลากรสู่ความส าเร็จ" 
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา      พัฒนาครูและองค์กร 
เน้นสอนระบบทวิภาค ี         น าสิ่งดีดีสู่สังคม 
เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์         สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
เน้นทางานประสานชุมชน  เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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1.3 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศำสตร ์เป้ำประสงค์หลัก 
  ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

วิสัยทัศน์ 
      มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเทศ สู่สากล 

2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์หลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา

ประเทศในอนาคต 

2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วน 
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รำ่งกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติกว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

เป้ำหมำย 
 1 ควำมม่ันคง 
   11 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคมสิ่งแวดล้อม และการเมือง 
   12 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น ำไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล 
   13 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

 14 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต 
มีที่อยู่อ าศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  15 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 2. ควำมม่ังคั่ง 
   2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายไดสู้ง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
   2.2 เศรษฐกิจมคีวามสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายไดท้ั้งภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การ
ผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างมีพลัง 

  2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง 
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. ควำมยั่งยืน 
  3.1 การพัฒนาทีส่ามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมคีวารับผิดชอบ
ต่อสังคม มคีวามเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
 3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
 4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 
รำ่งกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 13 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อส ารและการวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพศักยภำพคน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดทีเ่หมาะสม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทย
ในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการทีส่ าคัญ คือ 
 1) ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มี
ความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาส
ให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กล ำงกำรพัฒนำ”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทยพัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้าง
คนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม 
 3) ยึด“วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่ า“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 4) ยึด“เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปีมาเป็นกรอบ
ในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน 
(SDGs) 
 5) ยึด“หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตจำกกำร
เพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมปิัญญำและนวัตกรรม” 
 6) ยึด “หลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้ำหมำยระยะยำว” 
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วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิตส าธ ารณะ 
และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและ
พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมท่ีมคีุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพ าตนเองได้ 
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต
และบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และ
สร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคี
การพัฒนา 
 6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทและสร้างสรรค์ในด้าน
การค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมภิาค และโลก  
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เป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
 1คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มี
ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์
ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายไดแ้ละความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมี
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมคีุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มี
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้
เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพ้ืนฐำน  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญำ  ค่ำนิยม เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 

วิสัยทัศน ์ :  มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคน  ด้านวิชาชีพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล ด้วนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ  : 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล 
2. พัฒนาระบบและบุคลากร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน 
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ตามเกณฑ์มูลนิธิ 

ยุวสถิรคุณ 
4. พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

ยั่งยืน 

ปรัชญำ  :  ความรู้ดี  ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม  เป็นผู้น าร่วมกับสังคม  

ค่ำนิยม  :   ชาว DTCE ทุกคนคือคุณภาพ  เราทางานเป็นทีม  รักกัน  ช่วยเหลือกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันรัก 
                ศักดิ์ศรี DTEC 

เอกลักษณ์ (Uniqueness  DTEC) :   ความเป็นหนึ่งเดียวและมีความสุข(Unity And Happiness) 

อัตลักษณ์(Identity  DTEC)  :    คุณภาพและประสิทธิภาพ(Quality And Efficiency) 

คุณธรรมอัตลักษณ์(Identity Ethics Of DTEC): คุณภาพและคุณธรรม(Quality And Ethics)  
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ 

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

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

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

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

ระดับนำนำชำติ 
- ประกาศนียบัติฝีมือยอดเยี่ยม สาขาก่ออิฐ การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 (Word skills 

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

- ผลงานอุปกรณ์ช่วยนึ่งข้าวเหนียว X-Steam วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นตัวแทนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในนาม
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ 
ในงานโครงการชับเคลื่อนอาชีวศกึษาสู่มาตรฐานสากล ไทย-จีน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา เทียนจิน
โป๋ไห ่จัดการแข่งขันทักษะอาชีวะระดับชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2560 

- ผลงานอุปกรณแ์ท่นยืนกายภาพบ าบัด DTEC (DTEC Physical Stand) ได้รับรางวัลสเปเชียลไพร์ซ ของสหพันธ์
สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ (IFIA) ซึ่งมีสามาชิกกว่า 100 ประเทศ จาก 5 ทวีป ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นระดับนานาชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2559 จัดโดย ส านักคณะกรรมการการวิ จัยแห่งชาติ 
ร่วมกับ สหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ (IFIA) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร 

- นักศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วม โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศนานาชาติ 
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 ระหว่างวันที่ 
4-7 พฤษภาคม 2560 ณ MCC HALL เดอะมอล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะงานปูน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2559 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 
2560  ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 
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- ผลงานอุปกรณืกายบริหาร 4 in 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการ
ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี 2559 ระดับชาติ โดย ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรม
พลศึกษา กรทรางการท่องเที่ยวและการกีฬา ณ อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพมหานคร 
ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 

- ผลงานเก้าอ้ีไม้เท้าป่วยปรับนั่งได้ รับถ้วยรางวัลชนะเลิศรางวัลนะดับดีเยี่ยมและรับโล่รางวัล Lead Innovation 
Award ในโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ระดับชาติสาขาสิ่งประดิษฐ์ทาง
การแพทย์ส 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 ในการประกวดโครงการรางวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานนักประดิษฐ์ ระดับชาติ 

- ผลงานสิ่งประดิษฐ์”ผานขุดมันส าปะหลัง DTEC” รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล จ านวน4,000 
บาท สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- 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 ได้รับดล่รางวัลชนะเลิศใน
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดใน
ระดับชาติจัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 
2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  

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

- นายธวัชชัย พลจันทร์ และนายปิยวัฒน์  แสนพล นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สาขา
ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (ประเภททีม) การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบัน
พัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 

- นายณัฐพงษ์ ปาทะวิง นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สาขาไม้เครื่องเรือน การ
แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่าง
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 
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- 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 การ
แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่าง
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 

- อุปกรณ์แท่นยืนกายภาพบ าบัด DTEC TWO ได้รับรางวัลระดับดีเด่น การเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ในการประกวดสิ่งประดิษ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา(RIN) ประจ าปี 2560 ระหว่าง
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ เซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดอุดรธานี 

- นายกมลลักษณ์  ทันใจ นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ 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 สาขา
เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 

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

- นายภาคภูมิ   บัวใหญ่  นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง สาขา
ต่อประกอบมุมไม้ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7
อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 

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

- นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากท่อน้ า
ไทย ในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 

- นักศึกษาสาชาวิชาเครื่องกล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับขี่ปลอดภัย ระดับภาค 
- นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ในงาน

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 
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2.3 กลยุทธ์  มำตรกำร และมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่1 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน 
 มำตรกำรที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพสู่สากล 
 มำตรกำรที่ 2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางสู่ความเป็นเลิศ 
 มำตรกำรที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการรบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 มำตรกำรที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การวิชาชีพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 
 มำตรกำรที่ 5 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 มำตรกำรที่ 6 จัดบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
 มำตรกำรที่ 7 เพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา 
 มำตรกำรที่ 8 เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมมาภิบาล 

 

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

           มำตรกำรที่ 4 สร้างค่านิยมอาชีวศึกษาและการกระจายโอกาส 

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

  มำตรกำรที่ 3 ส่งเสริมอำชีวศึกษำทุนปัญญำชำติ (กลุ่มเล็กเก่ง) 
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2.4 ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
   
     ประวัติ ควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยฯ  
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  แห่งที่ 2 ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  โดยกรมอาชีวศึกษา  (ปัจจุบันคือ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)เมื่อวันที่ 
28 กรกฏาคม  2540 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 9 ปี เป็น 12 ปีและเพ่ือ 
กระจายสถานศึกษาด้านวิชาชีพสู่พ้ืนที่ชุมชนที่ห่างไกลจากตัวจังหวัด คณะทางานน าโดย  ผู้อ านวยการเฉลิมพงศ์  
ภิงคสาร  (อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมอดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  ปัจจุบัน
เกษียณอายุราชการ) ได้ส ารวจพ้ืนที่ก่อตั้งโดยก าหนดในเบื้องต้นที่บ้านยางน้อย  ต าบลก่อแอ้ อ าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี และชุมชนบ้านดอนเสาโฮง ต าบลเมืองเดชอ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  คณะทางานได้ส ารวจ
และเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์  สภาพชุมชนและความพร้อมด้านชุมชนและอ่ืน ๆ พบว่าพ้ืนที่ชุมชนซึ่ง
เป็นที่ตั้งปัจจุบันมีความเหมาะสมหลายประการ เช่น การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก  มีความพร้อมด้านชุมชน
ท้องถิ่นและสามารถรองรับเยาวชนจากพ้ืนที่อ าเภอ ซึ่งห่างไกลตัวจังหวัด 6 อ าเภอ  ตามแนวชายแดนมิตรภาพ
สามเหลี่ยมมรกต (ไทย - ลาว - กัมพูชา)  ข้อมูลทั้งหมดคณะกรรมการได้รวบรวมน าเสนอต่อกรมอาชีวศึกษาเพ่ือ
พิจารณาและได้รับการประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่   
28 กรกฏาคม 2540 ลงนามในประกาศจัดตั้งโดยนายชุมพล   ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ปี พ.ศ. 2541 อาคารอ านวยการ  อาคารโรงฝึกงานชั่วคราวและอาคารประกอบก่อสร้างแล้วเสร็จจึง
เปิดท าการเรียนการสอนรุ่นแรก  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     2. แผนก 
วิชาคือ  แผนกวิชาช่างก่อสร้างและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกละ 80 คน 
   ปี พ.ศ. 2542 วิทยาลัยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอ านวยการ  อาคารเรียนและอาคารโรง  
ฝึกงานถาวรขนาด 4 ชั้น ผู้อ านวยการ วีระพล  วรวิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งบริหารงานต่อเนื่อง   
จึงเปิดการเรียนจึงเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช.เพ่ิมอีก 2 แผนกวิชาคือแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังและ 
แผนกวิชาช่างยนต์  ทั้งระบบปกติและรบบทวิภาคี    
   ปี พ.ศ. 2543 วิทยาลัยได้รับการเปลี่ยนชื่อ จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 
เป็นวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ท่านผู้อ านวยการอนันท์  งานสะอาด  ได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่ง สานต่องาน
และโครงการต่างๆ น าบุคลากรร่วมหารือกับชุมชนทุกฝ่ายจนวิทยาลัยได้รับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น กรม
อาชีวศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2543 และแก้ปัญหาเรื่องที่ดินแล้วเสร็จ  โดยชาวบ้านอนุเคราะห์บริจาคที่ดินเพ่ือเป็นของ
วิทยาลัย  จ านวน 72 ไร่ และเริ่มจัดระบบการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative  
Management) การบริหารเชิงระบบและการบริหารโดยเน้นวัตถุประสงค์ (Management  by Objective) ภายใต้
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณสนับสนุนแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลือ
ทั้งครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน และเร่งพัฒนาคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรจ าส าเร็จเป็น
รูปธรรม ได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากหน่วยงานระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคีครบทุกสาขา 
         ปี พ.ศ. 2544-2546 ตามล าดับ วิทยาลัยได้เจริญเติบโตทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพมุ้งน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มาบูรณาการให้เกิดประโยชน์  ทั้งด้านการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลส าเร็จจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป  เช่น ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คอนกรีตพลังช้าง   รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันรถจักรยานยนต์ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ชนะเลิศองค์การวิชาชีพ
ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ชนะเลิศการประกวดดนตรีรวมพลังชาวไทย  ร่วมใจจัดระเบียบสังคมของ
กระทรวงมหาดไทยและมีนักเรียนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึนทุกๆ ปี 
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ป ี พ.ศ. 2547-2551 วิทยาลัยได้ขยายเปิดการเรียนการสอน  ประเภทพาณิชยกรรมเพิ่มเติม ในระดับปวช. 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทางานในโรงงานได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพในลักษณะโรงเรียนในโรงงาน(บริษัท ที ดี 
อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด) ซึ่งเป็นการศึกษาแนวใหม่ของการอาชีวศึกษา การขยายประเภทวิชาเพ่ิมขึ้น จากแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะด้านด้านวิชาชีพจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป  เช่น รางวัลชนะเลิศสถานศึกษารางวัล
พระราชทานประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่  จากกระทรวงศึกษาธิการ  ชนะเลิศสมาชิกดีเด่น องค์การช่างเทคนิคใน
อนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติชนะเลิศองค์การวิชาชีพหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับชาติ  รางวัลชนะเลิศนักเรียนรางวัลพระราชทาน  ประเภทอาชีวศึกษา  ขนาดใหญ่  กระทรวงศึกษาธิการ  รับ
โล่สถานศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในดีเด่น  จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สองจาก สมศ. ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคะแนน 4.77 ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ระดบัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และรองชนะเลิศระดับภาคเป็นต้น 

ปี พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน จากแผนและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษา สร้างความนิยมในการเรียการสอนวิชาชีพให้กับสังคม มัเป้าหมายเพิ่มปริมาณผู้เรียน
และให้ใช้กิจกรรมบริการสังคม ในโครงการวาระพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
จากการดินินงานดังหล่าว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ขยายบทบาทการอาชีวศึกษาส าหรับผู้เรียนให้มีคุณภาพตา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ ใน
ปี 2555,2558 วิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และผ่านการประเมินคุณภาพกาคศึกษา ภายนอก
รอบสามจาก สมศ. ระดับคุณภาพดีมาก 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 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังนี้ 
1 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม        
 1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 สาขางาน ได้แก ่   
  1 สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์     
  2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง      
  3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์      
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  4. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง  
  5. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง      
  6. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล      
 1.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 6 สาขางานไดแ้ก่   
  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) 
 1.3 ระดับปริญญาตรี(ป.ตรี)  1 สาขาได้แก่ 
  1. เทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง) 
 

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

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

Effectiveness  หมายถึง   การทางานที่มีประสิทธิผล    

English          หมายถึง  พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ 
C:   Culture    หมายถึง  การใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องกล่อมเกลาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน        
                                 นกัศึกษา  

http://www.dtec.ac.th/
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Community   หมายถึง  ความร่วมมือกับชุมชน    
Credit          หมายถึง  มีความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิ  ศักดิ์ศรีของการประพฤติตนเป็นคนดี 
           

สถานทีต่ั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ข้อมูลอำคำรสถำนที ่
เนื้อที่ของสถำนศึกษำ   

จ ำนวนเนื้อที่  72  ไร่ .....-........ งำน .......-........ตำรำงวำ  
มีอำคำร รวมทั้งสิ้น       13   หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 86 ห้อง ได้แก่   

1  อาคารอเนกประสงค์                จ านวน 1 หลัง  พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า   640  ตรม.   พ.ศ. 2540 
2  อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว           จ านวน 1 หลัง  พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,280  ตรม.  พ.ศ. 2540 
3  อาคารการเรียนรู้นอกห้องเรียน    จ านวน 1 หลัง  พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า    512  ตรม. พ.ศ. 2540 
4  อาคารชั่วคราว                        จ านวน 2 หลัง  พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า    980 ตรม.  พ.ศ. 2540  
5  บ้านพักครูชั่วคราว                   จ านวน 1 หลัง  5 ห้อง                                      พ.ศ. 2541 
6  บ้านพักผู้อ านวยการชั่วคราว       จ านวน 1 หลัง                                                พ.ศ. 2541 
7  อาคารอ านวยการ                    จ านวน 1 หลัง พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม.    พ.ศ. 2542 
8  อาคารเรียนและปฏิบัติการ          จ านวน 1 หลัง  พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,400 ตรม.  พ.ศ. 2542 
9  อาคารโรงฝึกงาน                      จ านวน 2 หลัง พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม.    พ.ศ. 2542 
10 โรงอาหารชั่วคราว                    จ านวน 1 หลัง พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 160  ตรม.     พ.ศ. 2553 
11  อาคารพัสดุชั่วคราว                 จ านวน 1 หลัง   6 ห้อง                                     พ.ศ. 2554 
12  อาคารโรงฝึกงาน                    จ านวน 1 หลัง พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,000 ตรม.    พ.ศ. 2556 
13  อาคารศูนย์บ่มเพาะ                 จ านวน 1 หลัง  1 ห้อง                                      พ.ศ. 2557 
14  อาคารปฏิบัติงานปูน                จ านวน 1 หลัง                                                พ.ศ. 2559 
15. อาคารปฏิบัติงานไฟฟ้า              จ านวน 1 หลัง                                                พ.ศ. 2559 
16. อาคารส านักงานอาคารสถานที่     จ านวน 1 หลัง 3 หอ้ง                                       พ.ศ. 2559 
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ข้อมูลห้องปฏิบัติกำรและแหล่งกำรเรียนรู้ 
 
ที ่ รำยกำร จ ำนวน สถำนที ่  
1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ห้อง อาคารอ านวยการ/อาคารเรียนชั่วคราว  
2 ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องสมุดวิทยาลัย  
3 ห้องอินเตอร์เน็ต 1 ห้อง ห้องสมุดวิทยาลัย  
4 ห้องเรียน 2 ห้อง ชั้น 3 อาคารสามัญ  
5 ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย 1 ห้อง ชั้น 4 อาคารสามัญ  
6 ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ห้อง ชั้น 4 อาคารสามัญ  
ที ่ รายการ จ านวน สถานที่  
7 ห้องศูนย์ข้อมูล V-COP 1 ห้อง ชั้น 3 อาคารอ านวยการ  
8 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ชั้น 2 อาคารสามัญ  
9 ห้องปฏิบัติการภาษา 1 ห้อง ชั้น 3  อาคารสามัญ  
10 ห้องเรียนรวม 2 ห้อง ชั้น 1 อาคารสามัญ  
11 ห้องเอกสารการพิมพ์ 1 ห้อง อาคารอ านวยการ  
12 ห้องเรียน 1 ห้อง ชั้น 1  อาคารสามัญ  
13 สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา 1 อาคารห้องสมุด  
14 ห้องปฏิบัติการช่างก่อสร้าง 4 ห้อง อาคารแผนกช่างก่อสร้าง  
15 ห้องปฏิบัติการช่างเชื่อมโลหะ 1 ห้อง อาคารแผนกช่างเชื่อมโลหะ  
16 ห้องปฏิบัติการเทคนิคพ้ืนฐาน 1 ห้อง อาคารแผนกช่างเทคนิคพ้ืนฐาน  
17 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าก าลัง 7 ห้อง ชั้น 2  ตึกปฏิบัติการช่างยนต์  
18 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 7 ห้อง ชั้น 3 ตึกปฏิบัติการช่างยนต์  
19 ห้องประชุมเอนกประสงค์ 1 ห้อง ชั้น 4  ตึกปฏิบัติการช่างยนต์  
20 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ชั้น 2 อาคารสามัญ  
21 ห้องเรียน 1 ห้อง ชั้น 2 อาคารสามัญ  
22 ห้ององค์การนักศึกษา 2 ห้อง อาคารเรียนชั่วคราว  
23 ห้องดนตรี 1 ห้อง หอประชุมล าโดมใหญ่  
24 สนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ 5 หลุม ภายในบริเวณวิทยาลัย  
25 ห้องเรียนภาษาจีน 1  ห้อง อาคารอ านวยการ  
26 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  6  ห้อง อาคารอ านวยการ  

 
 
ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
ที ่ รายการ จ านวน ขนาด ลักษณะสิ่งก่อสร้าง 
1 อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง 4,000  ตารางเมตร อาคาร คสล. 4 ชั้น 
2 อาคารอ านวยการ 1 หลัง 2,000  ตารางเมตร อาคาร คสล. 3 ชั้น 
3 อาคารโรงฝึกงาน  4  ชั้น 1 หลัง 4,000  ตารางเมตร อาคาร คสล. 4 ชั้น 
4 ระบบประปาและถังสูง 1 หลัง 12  เมตร ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร 
5 ถนนและฟุตบาท 1 4,000  ตารางเมตร ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร 
6 ป้ายชื่อวิทยาลัย 1 3 x 8 เมตร  คสล. ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ 
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7 พระวิษณุกรรม 1 เท่าองค์จริง ปูนปั้น 
8 พระพุทธรูปประจ าวิทยาลัย 1 ปางลีลา สัมฤทธิ์รมด า 
9 บ้านพักครู 1 หลัง 4 ยูนิต อาคาร คสล. 
10 บ้านพักผู้อ านวยการ 1 หลัง 1 ยูนิต อาคาร คสล. 
11 อาคารห้องสมุด 1 หลัง 162  ตารางเมตร อาคาร คสล. 
12 โรงจอดรถจักรยานยนต์ 2 หลัง 300  ตารางเมตร โครงเหล็กมุงสังกะสี 
13 โรงจอดรถยนต์ 2 หลัง 120  ตารางเมตร โครงเหล็กมุงสังกะสี 
14 อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 560  ตารางเมตร อาคาร คสล. 
15 สนามฟุตบอล 1 สนาม มาตรฐาน - 
16 สนามบาสเกตบอล 2 สนาม มาตรฐาน - 
ที ่ รายการ จ านวน ขนาด ลักษณะสิ่งก่อสร้าง 
17 สนามตระกร้อ 1 สนาม มาตรฐาน - 
18 สนามเปตอง 2 สนาม มาตรฐาน - 
19 โรงอาหาร 1 หลัง 300  ตารางเมตร - 
20 หอประชุมล าโดมใหญ่ 1 หลัง 600  ตารางเมตร - 
21 ห้องน้ านักเรียนนักศึกษา 3 หลัง - อาคาร คสล. 
22 สระน้ า 2 บ่อ 80  ตารางเมตร - 
23 เสาธง 1 ต้น สูง 19  เมตร - 
24 รั้วด้านหน้า 1 240  เมตร รั้วเหล็กดัด 
25 รั้วรอบวิทยาลัย 1 1,240  เมตร รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
26 เสาธงสูง  8  เมตร   1 ต้น    8  เมตร เสาเหล็กลดขนาด 
27 เสาอากาศวิทยุชุมชน Dtec   1 ต้น   30  เมตร โครงเหล็กถัก 
28 อาคารล้างรถยนต์   1 หลัง    120  ตร.ม. โครงเหล็กมุงสังกะสี 
29 อาคารพัสดุกลาง   1 หลัง    480  ตร.ม. อาคาร  คสล. 
30 ป้อมยาม   2 หลัง   30  ตร.ม. อาคาร  คสล. 
31 เวทีมวย   1 หลัง   49  ตร.ม. - 
32 อาคารปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง   3,000 ตร.ม. อาคาร คสล. 
33 อาคารโรงฝึกงาน   1 หลัง   1,040 ตร.ม. อาคาร คสล. 
34 อาคารปฏิบัติงานปูน   1 หลัง  260 ตร.ม. อาคาร คสล. 
35 อาคารปฏิบัติงานไฟฟ้า   1 หลัง     240 ตร.ม อาคาร คสล. 
36 อาคารส านักงานอาคารสถานที่   1 หลัง     240 ตร.ม. อาคาร คสล. 
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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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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

งานประชาสัมพนัธ์

งานบุคลากร

งานวางแผนและงบประมาณ

งานความร่วมมอื/ส่งเสริมผลผลิต

งานวิจัยและพฒันาส่ิงประดิษฐ์

งานศูนย์ข้อมลู

งานประกนัคุณภาพ

งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพเิศษ

งานวิทยบริการและห้องสมดุ

งานแนะแนว

งานสวัสดิการ/ครูท่ีปรึกษา

งานวัดผล

งานพฒันาหลักสูตร

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี

งานส่ือการเรียนการสอน

งานยานพาหนะ/พนักงานขับรถ

งานยานพาหนะ/พนักงานขับรถ

งานยานพาหนะ/พนักงานขับรถ

นักการภารโรง งานอาคารสถานท่ี/นักการภารโรง

นักการภารโรง งานอาคารสถานท่ี/นักการภารโรง

นักการภารโรง งานอาคารสถานท่ี/นักการภารโรง

นักการภารโรง งานอาคารสถานท่ี/นักการภารโรง

นักการภารโรง งานอาคารสถานท่ี/นักการภารโรง

นักการภารโรง งานอาคารสถานท่ี/นักการภารโรง

นักการภารโรง งานอาคารสถานท่ี/นักการภารโรง

นักการภารโรง งานอาคารสถานท่ี/นักการภารโรง

นักการภารโรง งานอาคารสถานท่ี/นักการภารโรง

นักการภารโรง งานอาคารสถานท่ี/แมบ่้าน

นักการภารโรง งานอาคารสถานท่ี/แมบ่้าน

นักการภารโรง งานอาคารสถานท่ี/แมบ่้าน

65. นายอเุทน            ดวงมาลา ป.6

66. นายจรัญ              ชว่ยสุข ป.6

60. นายสุภี                มินด า ป.6

61. นายทองลา           โสภา ป.6

62. นายทองสุข          สาระภัย ป.6

57. นายฉตัรชยั           บตุรเคน ปวส.เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

58. นายอดุร               พงษพ์ืน้ ป.6

59. นายทองใส           กนัยุตะ ป.4

ศศ.บ. การบญัชี

53. นางสาววาสนา       จันทร์พวง อศ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

55. นายสาคร             แกว้จันดี ปวช. ชา่งยนต์

56. นายจ าลอง           พวงสร้อย ปวส.ชา่งยนต์

46. นายอทิธิพล        บญุคูณ วธ.บ.การบญัชี

47. นางสาวจิรัชญา       วงศ์ค า ปวส.คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

พนักงานขับรถ

48. นางสาวนิภาวรรณ   หงษวิ์เศษ

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

ป.4

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

ป.6

ป.4

67. นางหนูบาง           โสภา

68. นางนวล               บญุเสริฐ

69..นายออมทรัพย์      ภู่สละ

บชบ. การบญัชี

ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ

วศ.บ. เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

ม.3

ป.6

54. นายพรีะศักด์ิ        จันทร์วิจิตร

63. นายสมชาย          บวัใหญ่

64. นายทินกร            ศิรินู

วท.บ.เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

รบ.บ.บริหารัฐกจิ

บธ.บ.การตลาด

บชบ. การบญัชี49. นางสาวสุกญัญา    เสทสีสุข

51. นางสาวอภัยรี   มีชยั

52. นางสาวณชฎาสุนันท์  ชนิโนนจันทร์

50. น.ส.อมัพดิาพรรณ  ณิกลุแกว้ละมุล

44.นายเมธาวี     ค าทอง

45. นายเจษรินทร์  ประเสริฐ

42. นางสาวชดิกมล   ฤษดี

43. นายพงษสิ์ทธ์ิ  จันทะโครพ

ทล.บ.คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที/่สอนวิชา

39. นางสาวละอองดี     สีหนัต์

40. นางสาวปญัจลักษณ์  ก าแกว้

41.. นางสาวน้ าฝน      ส่งเสริม

บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

บธ.บ.การตลาด

บธ.บ.การจัดการท่ัวไป

เจ้าหน้าที่
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 480 433 764 1,630 440 742 1,182 11 25 36 2,848

1. ประเภทวชิา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาเคร่ืองกล 84 77 147 261 53 114 167 428

 - สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 45 69 93 207 42 57 99 306

 - สาขาวิชาเชื่อมโลหะ 36 29 46 111 8 12 20 131

 - สาขาวิชาไฟฟา้ก าลัง 76 84 101 261 76 166 242 503

 - สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์ 41 23 77 141 22 12 34 175

 - สาขาวิชากอ่สร้าง 35 32 49 116 75 102 177 293

2. ประเภทวชิา พาณิชยกรรม

 - สาขาวิชาการบญัชี 73 62 96 231 99 124 223 454

 - สาขาวิชาการขาย 25 21 43 89 15 31 46 135

 - สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 65 36 112 213 50 120 170 383

3. ประเภทวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 4

4. ประเภทวชิา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอ่สร้าง 11 25 36 36

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทัง้ปีการศึกษา (2560) 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 ................

2,848

ระดับ ปวช.

2.7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

2.7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจบัุน

ปีการศึกษา 2/2560  (ปีปัจจบัุน) 

ภาคเรยีนที ่2/2560(ปีปัจจุบัน)

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 520 622 451 1,593 320 531 851 20 20 40 2,484

1. ประเภทวชิา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชายานยนต์ 80 130 108 318 40 70 110 428

 - สาขาวิชาเคร่ืองมือกล 40 88 63 191 40 46 86 277

 - สาขาวิชาเชื่อมโลหะ 40 36 28 104 20 7 27 131

 - สาขาวิชาไฟฟา้ก าลัง 80 94 59 233 40 121 161 394

 - สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์ 40 39 4 83 40 6 46 129

 - สาขาวิชา/กอ่สร้าง 40 61 33 134 40 80 120 254

2. ประเภทวชิาพาณิชยกรรม

 - สาขาวิชาการบญัชี 80 85 56 221 40 94 134 355

 - สาขาวิชาการขาย 40 23 34 97 20 14 34 131

 - สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ 80 66 66 212 40 93 133 345

3. ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการกอ่สร้าง 20 20 40

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทัง้ปีการศึกษา (2561) 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 ................

……………………..

2.7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2561  (ปีต่อไป) 

2,484

ภาคเรยีนที ่1/2560(ปีต่อไป)

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

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม

 1.ค่าใช้จ่าย
บคุลากรภาครัฐ 

ยกระดับ
คุณภาพ

การศึกษาและ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

 2.รขยาย
โอกาส

การศึกษา
วิชาชีพและ
พัฒนาทกัษะ
วิชาชีพเพื่อ
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่

ตลาดแรงงาน 

 2.สนบัสนนุ คชจ.
ต้ังแต่ระดับอนบุาลจน

จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(โครงการเรียน

ฟรี เรียนดี 15 ป)ี
(1,315,279)

 3.ขยาย
และ

ยกระดับ
อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

 4.ส่งเสริม
การ

ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่ม

ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

r

 5.พัฒนา
ทกัษะ

อาชีพแบบ
บรูณาการ
เพื่อสร้าง
โอกาส

สร้างงาน
สร้าง
อาชีพ

 6.
ผลงานวิจัย

เพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

 7.
ผลงานวิจัย
เพื่อสร้าง
องค์ความรู้

 รวมทั้งสิน้

7,072,700      4,818,200      288,000        12,178,900      4,063,000         390,000          19,394,045                47,000      277,000    550,000    238,000    190,000    25,149,045             37,327,945.00               
 1. แผนงานบุคกรภาครัฐ 4,063,000      4,063,000            4,063,000.00            
 1.1 งบบคุลากร 3,902,400      3,902,400            3,902,400.00            
 1.2 งบด าเนนิงาน 160,600         160,600               160,600.00               
 1.3 งบลงทนุ
 1.4 งบเงินอุดหนนุ
 1.5 งบรายจ่ายอื่น
2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน 7,072,700   4,818,200   288,000      12,178,900  19,394,045            19,394,045          31,572,945.00          
 1.1 งบบคุลากร 
 1.2 งบด าเนนิงาน 3,939,500   4,590,700   288,000      8,818,200    8,818,200.00            
 1.3 งบลงทนุ 1,900,000   1,900,000    1,900,000.00            
 1.4 งบเงินอุดหนนุ 854,000      52,500        906,500       19,394,045            19,394,045          20,300,545.00          
 1.5 งบรายจ่ายอื่น 379,200      175,000      554,200       554,200.00               
3.บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 390,000        47,000    550,000  987,000               987,000.00               
 1.1 งบบคุลากร 
 1.2 งบด าเนนิงาน
 1.3 งบลงทนุ
 1.4 งบเงินอุดหนนุ
 1.5 งบรายจ่ายอื่น 390,000        47,000    550,000  987,000               987,000.00               
4.บูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 277,000    277,000                 277,000.00                   
 1.1 งบบคุลากร 
 1.2 งบด าเนนิงาน
 1.3 งบลงทนุ
 1.4 งบเงินอุดหนนุ
 1.5 งบรายจ่ายอื่น 277,000  277,000               277,000.00               

ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัย  เทคนคิเดชอุดม

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท
รวมทั้งสิน้

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม

 1.ค่าใช้จ่าย
บคุลากรภาครัฐ 

ยกระดับ
คุณภาพ

การศึกษาและ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

 2.รขยาย
โอกาส

การศึกษา
วิชาชีพและ
พัฒนาทกัษะ
วิชาชีพเพื่อ
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่

ตลาดแรงงาน 

 2.สนบัสนนุ คชจ.
ต้ังแต่ระดับอนบุาลจน

จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(โครงการเรียน

ฟรี เรียนดี 15 ป)ี
(1,315,279)

 3.ขยาย
และ

ยกระดับ
อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

 4.ส่งเสริม
การ

ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่ม

ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

r

 5.พัฒนา
ทกัษะ

อาชีพแบบ
บรูณาการ
เพื่อสร้าง
โอกาส

สร้างงาน
สร้าง
อาชีพ

 6.
ผลงานวิจัย

เพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

 7.
ผลงานวิจัย
เพื่อสร้าง
องค์ความรู้

 รวมทั้งสิน้

5.บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 238,000  190,000  428,000               428,000.00               
 1.1 งบบคุลากร 
 1.2 งบด าเนนิงาน
 1.3 งบลงทนุ
 1.4 งบเงินอุดหนนุ 238,000  238,000               238,000.00               
 1.5 งบรายจ่ายอื่น 190,000  190,000               190,000.00               

ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัย  เทคนคิเดชอุดม

ผลผลิต โครงการ
ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
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1. ประมาณการรายรบั 62,990,505.92 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 21,812,256.92 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 7,415,436.92            บาท
 - คาดว่ามรีายรับในปีต่อไป 14,396,820.00          บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รบั 41,178,249.00 บาท
งบบุคลากร 13,184,640.00 บาท
งบด าเนินงาน 6,225,119.00 บาท
งบลงทุน 1,450,000.00        บาท
งบเงินอดุหนุน 17,821,070.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น 2,497,420.00 บาท

2. ประมาณการรายจา่ย 62,990,505.92 บาท
งบบุคลากร 21,257,760.00 บาท
 - เงินเดือน 7,432,440.00        บาท
 - ค่าจ้างประจ า -                        บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4,870,200.00        บาท
 - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 8,073,120.00        บาท
 - เงินอื่น (ๆวิทยฐานะ+ประจ าต าแหน่ง) 882,000.00           บาท
งบด าเนินงาน 26,453,006.00 บาท
 -  ค่าตอบแทน 8,982,912.00        บาท
 -  ค่าใช้สอย 4,727,579.00        บาท
 -  ค่าวัสดุ 4,187,615.00        บาท
 - ค่าสาธารณูปโภค 3,500,000.00        บาท
 - ค่าด าเนินงานโครงการตามภาระงานของสถานศึกษา/สอศ. 5,054,900.00        บาท
งบลงทุน 4,605,100.00 บาท
 -  ค่าครุภัณฑ์ 4,605,100.00        บาท
 -  ส่ิงกอ่สร้าง -                        บาท
 - รายการปรับปรุงตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิ บาท
งบเงินอุดหนุน 5,573,370.00 บาท
 - อดุหนนุโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้ -                        บาท
 - อดุหนุน อศ.กช. -                  บาท
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี* 22,500.00             บาท
 - อดุหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี)* 5,550,870.00        บาท
 - อดุหนุนการสอนเกษตรระยะส้ัน -                        บาท
 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การ อกท. -                        บาท
 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การวิชาชีพอตุสาหกรรม -                        บาท
 - อดุหนุนนักเรียนจังหวัดภาคใต้ -                        บาท
 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม -                        บาท
งบรายจา่ยอ่ืน 5,101,269.92    บาท
งบพัฒนาสถานศึกษา(ฉุกเฉิน) 2,603,849.92      บาท
รายจา่ยอ่ืนตามวัตถุประสงค์ 2,497,420.00      บาท
Fix it center* 551,260.00           บาท
โครงการเร่งรัดประสิทธิภาพการเรียนการสอนครู (จ้างครู) 189,000.00           บาท
โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน 35,000.00             บาท
โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 38,300.00             บาท
โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา (ภาษาจีน) -                        บาท
โครงการจัดวัสดุการศึกษา ป.ตรี -                        บาท

3.2 ประมาณการรายรบั - รายจา่ย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ปีต่อไป)

สว่นที่ 3 

วิทยาลยั  วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
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โครงการผลิตส่ือสารคดี(R-Radio Network) -                        บาท
โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวฯการด าเนนิงานประเมิน -                        บาท
คุณภาพในอาชีวศึกษาโดยต้นสังกัด ป ี2561

โครงการอาชีวอาสาเทศการปใีหม่ ป2ี561 20,000.00             บาท
โครงการอาชีวอาสาเทศการสงกรานต์ ป2ี561 20,000.00             บาท
โครงการพัฒนาทกัษะอาชีพแบบบรูณาการเพื่อสร้างโอกาส การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ประชาชน*150,000.00           บาท
โครงการจัดต้ังศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศการวันหยุด 38,960.00             บาท
โครงการ  E to E 72,000.00             บาท
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะ)* 277,000.00           บาท
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา * -                        บาท
โครงการอาชีวพฒันา* 100,000.00           
อดุหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหมแ่ละหุ่นยนต์* 440,000.00           บาท
อดุหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน* 120,000.00           บาท
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ* 30,000.00             บาท
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ -                  บาท
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพือ่คืนครูให้นักเรียน* 58,800.00             บาท
โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกบักรมทางบก * 29,100.00             บาท
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันฐานมรรถนะภาคฤดูร้อน * 288,000.00           บาท
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพือ่เป็นมอือาชีพและความเป็นเลิศ
นักศึกษาอาชีวศึกษาเพือ่สร้างทุนปัญญาชาติ* 40,000.00             บาท
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สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ก.แผนงานบรหิารและจดัการอาชีวศึกษา
 1.งบบุคลากร
   1.1 เงินเดือน/ค่าครองชีพ 7,432,440.00       7,432,440.00       ข้อ 10
   1.2 เงินเดือนพนักงานราชการ 4,870,200.00       4,870,200.00       
   1.3 ค่าจ้างชั่วคราว ข้อ 10
        - ครูจ้างสอน 3,735,600.00       3,735,600.00       
        - เจ้าหน้าที่ธุรการ 3,016,680.00       3,016,680.00       
        - นักการภารโรง/แมบ่้าน/พนักงานขับรถ/ยาม 1,320,840.00       1,320,840.00       
   1.4 เงินประจ าต าแหน่ง/วิทยฐานะ 882,000.00          882,000.00          
2. งบด าเนินการ ข้อ 1,7,9,10
  2.1 ค่าตอบแทน
         2.1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา -                       -                       -                      -                       
         2.1.2 ค่าสอนเกนิภาระงาน(ปวช./ปวส) 1,585,600.00       2,200,000.00       1,830,400.00      5,616,000.00       
         2.1.3 ค่าสอนเกนิภาระงาน(เทียบโอน)) 1,344,000.00      1,344,000.00       
         2.1.4 ค่าสอนเกนิภาระงาน( ป.ตรี) 179,712.00         179,712.00          
         2.1.5 ค่าธุรการนอกเวลา 1,564,580.00       278,620.00         1,843,200.00       
         2.1.6 ค่าเช่าบ้าน -                       -                       -                      -                       
  2.2 ค่าใช้สอย
         2.2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 983,900.00          2,016,100.00      3,000,000.00       
         2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง -                       -                       300,000.00         300,000.00          
         2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                       -                       300,000.00         300,000.00          
         2.2.4 ค่าเช่าอนิเตอร์เน็ต(Internet+Computer) -                       -                       -                      -                       
         2.2.5 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน -                       -                       -                      -                       
         2.2.6 ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง -                       200,000.00         200,000.00          
         2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการ(ยาม) -                       308,160.00         308,160.00          
         2.2.8 ค่าเอกสารทางวิชาการ -                       -                      -                       
         2.2.9 ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม -                       -                      -                       
         2.2.10 ค่ารับรองและพธีิการ -                       -                      -                       
         2.2.11 เงินสมทบประกนัสังคม 209,419.00          410,000.00          -                      619,419.00          
 2.3 ค่าวัสดุ ข้อ 1,2,7,8
        2.3.1 วัสดุกอ่สร้าง 100,000.00          200,000.00         300,000.00          
        2.3.2 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ -                       50,000.00           50,000.00            
        2.3.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน -                       30,000.00           30,000.00            
        2.3.4 วัสดุยานพาหนะ -                       -                       50,000.00           50,000.00            
        2.3.5 วัสดุหนังสือ วารสาร และต าราเรียน -                       60,000.00           60,000.00            
        2.3.6 วัสดุห้องสมดุ -                       -                      -                       
        2.3.7 วัสดุคอมพวิเตอร์ -                       -                      -                       
        2.3.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                       20,000.00           20,000.00            
        2.3.9 วัสดุการเกษตร -                       -                       140,000.00         140,000.00          
       2.3.10 วัสดุงานบ้านงานครัว -                       -                       100,000.00         100,000.00          
       2.3.11 ค่าเวชภัณฑ์ -                       -                       30,000.00           30,000.00            
       2.3.12  ค่าวัสดุเอกสารการพมิพ์ -                       -                       80,000.00           80,000.00            

ยอดยกไป 16,063,559.00   12,247,700.00   7,516,992.00    35,828,251.00   

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ
แหลง่ค่าใช้จา่ย

รวม
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สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 16,063,559.00   12,247,700.00   7,516,992.00    35,828,251.00   
       2.3.13 ค่าวัสดุถาวร -                       -                       -                      -                       
       2.3.14 ค่าวัสดุส านักงาน -                       -                       128,000.00         128,000.00          
 วัสดุฝ่ายบรหิารทรพัยากร -                       -                       
  -  งานบริหารงานทั่วไป -                       100,000.00         100,000.00          
  -  งานบุคลากร 20,000.00           20,000.00            
  -  งานการเงิน 60,000.00           60,000.00            
  -  งานบัญชี 28,000.00           28,000.00            
  -  งานพสัดุ 60,000.00           60,000.00            
  -  อาคารสถานที่ 20,000.00           20,000.00            
  - 'งานนประชาสัมพนัธ์ 18,000.00           18,000.00            
  -  งานทะเบียน 60,000.00           60,000.00            
 วัสดุฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ -                       -                       
  -  งานวางแผนและงบประมาณ -                       40,000.00           40,000.00            
 -   งานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 15,000.00           15,000.00            
  -  งานความร่วมมอื 10,000.00           10,000.00            
  -  งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกจิ 15,000.00           15,000.00            
  -  งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ 12,000.00           12,000.00            
  -  งานประกนัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการศึกษา 20,000.00           20,000.00            
 วัสดุฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา -                       
  -  งานปกครอง 5,000.00             5,000.00              
  -  งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา 30,000.00           30,000.00            
  -  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 15,000.00           15,000.00            
  -  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา -                       35,000.00           35,000.00            
  -  งานครูที่ปรึกษา 15,000.00           15,000.00            
  -  โครงการพเิศษและบริการชุมชน 10,000.00           10,000.00            
 วัสดุฝ่ายวิชาการ -                       
  -  งานวัดผลและประเมนิผล -                       50,000.00           50,000.00            
  -  งานหลักสูตรการเรียนการสอน 20,000.00           20,000.00            
  -  งานวิทยบริการและห้องสมดุ 10,000.00           10,000.00            
  -  งานทวิภาคี 15,000.00           15,000.00            
  - งานส่ือการเรียนการสอน 10,000.00           10,000.00            
      2.3.13 วัสดุการศึกษาและการฝึก
        - วัสดุฝึกสาขาวิชาเคร่ืองกล/ช่างยนต์ 341,057.50          52,625.00           393,682.50          
          - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์/อิเล็กอุตฯ 141,732.50          15,925.00           157,657.50          
        - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง 323,352.50          86,125.00           409,477.50          
        - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างกอ่สร้าง/โยธา 173,018.75          94,575.00           267,593.75          
        - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 75,918.75            75,918.75            
        - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างเชื่อม/เทคนิคโลหะ 129,982.50          11,025.00           141,007.50          
        - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เคร่ืองมอืกล/เทคนิคการผลิต 235,137.50          29,575.00           264,712.50          
        - วัสดุฝึก ป.ตรี 500,000.00          -                       23,465.00           523,465.00          

ยอดยกไป 17,983,759.00     12,247,700.00     8,651,307.00      38,882,766.00     

รายการ
แหลง่ค่าใช้จา่ย

รวม

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561              
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2561  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

  

สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 17,983,759.00   12,247,700.00   8,651,307.00    38,882,766.00   
          - วัสดุฝึกสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 169,002.50          111,350.00         280,352.50          
          - วัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี 209,000.00          76,000.00           285,000.00          
          - วัสดุฝึกสาขาวิชาการขาย/การตลาด 77,840.00            9,750.00             87,590.00            
          - วัสดุฝึกแผนกวิชาสามญั สัมพนัธ์ 120,157.50          -                      120,157.50          

  2.5 ค่าสาธารณปูโภค ข้อ 10

         2.4.1 ค่าไฟฟา้ 800,000.00          -                       1,800,000.00      2,600,000.00       
         2.4.2 ค่าโทรศัพท์/UBC -                       -                       180,000.00         180,000.00          อุดหนุนเรียนฟรี 3.1.4.4

         2.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข -                       -                       40,000.00           40,000.00            
         2.4.4 ค่าขยะและดูดส่ิงปฏิกลู -                       -                       -                      -                       
         2.4.5 ค่าน้ าประปา -                       -                       280,000.00         280,000.00          
         2.5.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน -                       -                       400,000.00         400,000.00          
3. งบอุดหนุน  
3.1 เงินอุดหนุน(เรยีนฟร ี15 ปี)*
   3.1.1 ค่าหนังสือเรียน -                       1,677,000.00       -                      1,677,000.00       
   3.1.2 ค่าอปุกรณ์การเรียน -                       771,420.00          -                      771,420.00          
   3.1.3  ค่าเคร่ืองแต่งกาย -                       1,509,300.00       -                      1,509,300.00       
   3.1.4 ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน -                       1,593,150.00       -                      1,593,150.00       

4. งบลงทุน
  4.1 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                       -                       -                       -                       
  4.2  ค่าครุภัณฑ์* 1,450,000.00       -                       3,155,100.00      4,605,100.00       ม.2 ตบช.12

  4.3 ครุภัณฑ์ ป.ตรี* -                      -                       
5. งบรายจา่ยอ่ืน ๆ(งบฉุกเฉิน) -                       -                       2,603,849.92      2,603,849.92       

ข. แผนงานจดัการฝึกอบรมวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต (ระยะสัน้ สรา้งงาน สรา้งอาชีพ)

1.1   งานฝึกและพัฒนาอาชีพ
  1. โครงการตามแนวพระราชด าริ รร .ต ารวจตระเวนชายแดน(ตชด.) -                       -                       25,000.00           25,000.00            
  2.  โครงการ อบต.สัญจร อ.ย้ิม เทศบาลเคล่ือนที่ -                       -                       15,000.00           15,000.00            
  3. โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพ 9+1 และ 12+1 -                       -                       -                      -                       
  4. โครงการฝึกอบรมระยะส้ัน* - -                       -                      -                       

ค. แผนงานวิจยั
  1. โครงการผลงานส่ิงประดิษฐ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี* 440,000.00          -                       30,000.00           470,000.00          
  2. โครงการ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้* -                       -                       -                      -                       

1.2 งานจัดการศึกษาวชิาชีพ งานทวิภาคี

1.  โครงการส่งเสริมผลิตและพัฒนาครูในสถานประกอบการ* -                       -                       -                      -                       
2. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี* 38,300.00            -                       -                      38,300.00            
3.โครงการเตรียมความพร้อมนกัเรียนนกัศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ -                       -                       7,000.00             7,000.00              
4.โครงการปฐมนเิทศนกัเรียนนกัศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ -                       -                       7,000.00             7,000.00              
5.โครงการนเิทศติดตามนกัเรียนนกัศึกษาออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ* -                       -                       -                      -                       
6.โครงการสัมมนานกัเรียนนกัศึกษาหลังกลับจากฝึกงาน/ฝึกอาชีพ -                       -                       7,000.00             7,000.00              
7.โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาทีจ่ัดการ -                       -                       -                      -                       
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเปน็เลิศ*

8.โครงการจัดท าแผนการฝึกอาชีพของสาขาวิชาทีจ่ัดการเรียนการสอน* -                       -                       -                      -                       

ยอดยกไป 21,288,059.00     17,798,570.00     17,398,356.92    56,484,985.92     

รายการ
แหลง่ค่าใช้จา่ย

รวม

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2561  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
 

สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 21,288,059.00   17,798,570.00   17,398,356.92   56,484,985.92   
1.3  แผนงานพัฒนาคุณภาพ
1. โครงการพัฒนาคนดีและมคีวามสุข  ประจ าปีการศึกษา 2560 อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

2. โครงการพัฒนาคนเกง่และมคีวามสุข  ประจ าปีการศึกษา 2560 อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

3. โครงการจัดกจิกรรมลูกเสือวิสามญั ประจ าปีการศึกษา 2560

 3.1 กจิกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจ าปีการศึกษา 2560 อุดหนุนเรียนฟรี 4.2

 3.2 กจิกรรมชุมนมุลูกเสือวิสามญัระดับสถานศึกษา ภาค ชาติ อุดหนุนเรียนฟรี 4.2

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

4. โครการกจิกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อุดหนุนเรียนฟรี 4.2

5. โครงการอบรมปฐมนิเทศค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 2560 อุดหนุนเรียนฟรี 4.2

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

    ประจ าปีการศึกษา 2560

7. โครงการเลือกต้ังองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

8. โครงการอบรมเขียนแผนเชิงปฏิบัติการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

9. โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560

10. โครงการแห่เทียนพรรษา อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

11. โครงการแข่งขันกฬีา   ประจ าปีการศึกษา 2560

  11.1 โครงการแข่งขันกฬีาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

  11.2 โครงการแข่งขันกฬีา ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

  11.3 โครงการแข่งขันกฬีา ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

  11.4 โครงการแข่งขันกฬีา ระดับ ชาติ อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

12. โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานและการประกวดกจิกรรมองค์การ 

   12.1 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

          การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานและการประกวดกจิกรรม

          องค์การ ระดับ สถานศึกษา

   12.2 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

          การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานและการประกวดกจิกรรม

          องค์การ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

   12.3 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

          การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานและการประกวดกจิกรรม

          องค์การ ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

   12.4 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

          การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานและการประกวดกจิกรรม

          องค์การ ระดับ ชาติ

13. โครงการประเมนิองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทสไทย ประจ าปี 2560 อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

  13.1 โครงการประเมนิองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ อศจ . อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

  13.2 โครงการประเมนิองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

  13.3 โครงการประเมนิองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ อุดหนุนเรียนฟรี 4.1

14. โครงการพัฒนาบคุลิกภาพนกัศึกษา -                      -                       
15. โครงการพิธีมอบใบประกาศแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2560 -                       -                       40,000.00           40,000.00            
16.  โครงการสัปดาหวั์นวิทยาศาสตร์/ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ -                       10,000.00           10,000.00            
17. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เอส-โซ่ -                       -                       -                      -                       หมวดส่ิงประดิษฐ์

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

ยอดยกไป 21,288,059.00     17,798,570.00     17,658,356.92    56,744,985.92     

รายการ
แหลง่ค่าใช้จา่ย

รวม

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
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สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 21,288,059.00   17,798,570.00   17,658,356.92   56,744,985.92   
22.  โครงการกิจกรรม ปจัฉิมนเิทศนกัเรียน นกัศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา -                       5,000.00             5,000.00              
      ประจ าปกีารศึกา 2560

23.  โครงการซ่อมและท าปกหนงัสือ  วารสาร -                       10,000.00           10,000.00            

24.  โครงการสัปดาหห์อ้งสมุด/ส่งเสริมการอ่าน/วันภาษาไทย/วันสุนทรภู่ -                       10,000.00           10,000.00            
25. .โครงการทศันศึกษาดูงานของนกัศึกษา -                       -                       -                       อุดหนุนเรียนฟรี 4.3

26.  ปา้ยไวนลิประชาสัมพันธ์และรับสมัครนกัศึกษาใหม่ -                       30,000.00           30,000.00            
27.  โครงการทดสอบVQ,ทดสอบมาตรฐานและฝีมือแรงงานวิชาชีพทกุสาขาวิชา  -                       -                       15,000.00           15,000.00            
28.  โครงการคุณธรรม จริยธรรม ปอ้งกันปราบปรามการทจุริต -                       -                       -                      -                       
29.  โครงการทศันศึกษาดูงานของบคุลากร 300,000.00         300,000.00          
30.  โครงการ BIG CLEANING DAY (กิจกรรม 5ส.) -                       -                       10,000.00           10,000.00            
31. โครงการจัดท าวารสาร สาร DTEC ประจ าปกีารศึกษา 2561 20,000.00           20,000.00            
32. โครงการนวสัมพันธ์/รับการนเิทศ -                       -                       -                      -                       
33.  โครงการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน 10,000.00           10,000.00            
34. โครงการพัฒนา/ซ่อมแซมบ ารุง /ปรับปรุงอาคารสถานศึกษา -                       โครงการปรับปรุงพัฒนา

     ถนน โทรศัพท ์ -                       -                      -                       
35. โครงการพัฒนาสารสนเทศ -                       อุดหนุนเรียนฟรี 4.4

36. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและระบบฐานข้อมูล -                       -                       
37.โครงการการพัฒนาวงดนตรีไทย/พื้นบา้น -                       20,000.00           20,000.00            
38.โครงกาเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบส่ี -                      -                       ข้อ 3,11,12
39..โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบส่ี -                      -                       
40. โครงการภาษาอังกฤษสู่สากล -                      -                       งานความร่วมมอื
41. โครงการจ้างอาสาสมัคร Projectrust 149,500.00         149,500.00          
42. โครงการจ้างอาสาสมัคร เกาหลี -                      -                       
43. โครงการจ้างอาสาสมัคร ครูภาษาจีน 144,000.00         144,000.00          
44. โครงการจัดท าแผ่นพับ ปา้ยไวนลิ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 50,000.00           50,000.00            
45. โครงการลงทะเบยีนผ่านธนาคารของนกัเรียน นกัศึกษา 5,000.00             5,000.00              
46. โครงการค่ายอาสาพี่เพื่อนอ้ง -                       -                      -                       งานกจิกรรม
47. โครงการจดัท าและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจ าปกีารศึกษา 2560 -                      -                       
48. โครงการจัดนทิรรศการงานกาชาดอ าเภอเดชอุดม 20,000.00           20,000.00            
49. โครงการอบรมจัดท าแผนปฏิบติัการประจ าปงีบประมาณ 2561 -                      -                       
50. โครงการ Dtec Open House 2018 -                       80,000.00           80,000.00            
51. โครงการประชุมผู้ปกครอง -                       10,000.00           10,000.00            
52. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนใหเ้ปน็อัตลักษณ์ -                       -                       -                       
53. โครงการท านบุ ารุงศาสนาศิลปและวัฒนธรรม/ประเพณี -                       -                       -                       
54. โครงการจดัท าตารางเรียน ตารางสอนฯ ประจ าภาคเรียนที ่2/2560และ1/2561 -                       -                      -                       
55.โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา -                       -                       10,000.00           10,000.00            
56.โครงการแหล่งเรียนรู้บริการวิชาชีพเพื่อชุมชนและผู้เรียน -                       -                       -                       
57.โครงการส่งเสริมใหม้ีรายได้ระหว่างเรียน* 120,000.00          -                       120,000.00          
58.โครงการอาชีวอาสาเทศการปใีหม่ และเทศการสงกรานต์ ป ี2561* 40,000.00            40,000.00            
59 โครการจัดหาทนุการศึกษาผู้ท าคุณประโยชนใ์หแ้ก่สถานศึกษาฯ -                       -                       -                      -                       
60. โครงการจัดท าส่ือ วิดีทศันเ์สนอวิทยาลัย -                       15,000.00           15,000.00            
61. โครการเชิญสถานประกอบการประชุมเพื่อท าความเข้าใจ

และชี้แจงข้อตกลงระหว่างองค์กรลงนามความร่วมมือ ประจ าปงีบประมาณ  2561 -                      -                       
62. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านทนุการศึกษา

แลกเปล่ียนนกัศึกษาฝึกปฏิบติังานต่างประเทศ -                       -                      -                       

ยอดยกไป 21,448,059.00     17,798,570.00     18,571,856.92    57,818,485.92     

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหลง่ค่าใช้จา่ย

รวมรายการ
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2561  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
 

สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 21,448,059.00   17,798,570.00   18,571,856.92  57,818,485.92   
63. โครงการเตรียมความพร้อมรับประเมินศูนย์บม่เพาะ ระดับ 

อศจ. ภาค และชาติ -                       40,000.00           40,000.00            
64. โครงการรับสมัครนกัเรียน นกัศึกษาใหม่ ประจ าป ี2560 32,000.00           32,000.00            
65. โครงการ English Camp 2017 -                       -                      -                       เรียนฟรี
66.โครงการภาษาสู่สากล แผนกสามญัฯ

แผนงานเรง่รดัและปฏิรปูการศึกษาและการ
เรยีนรู้ตลอดชีวติ

1.แผนงบประมาณเรง่รดัและปฏิรปูการศึกษา
1.  โครงการความร่วมมอืและพฒันาก าลังคนด้านอาชีวะ -                       -                       -                      -                       

2.  แผนงบประมาณขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบท
1. โครงการอาชีวะเพื่อแกป้ัญหาความยากจน/108 อาชีพ -                       -                       20,000.00           20,000.00            โครงการพิเศษฯ

3. แผนงบประมาณโครงสรา้งพ้ืนฐานทางปัญญา
1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(ศูนย์บม่เพาะ)* 277,000.00          -                       -                      277,000.00          งานการค้าฯ

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

แผนงานรองรบักรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น
1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)* 551,260.00          -                       -                      551,260.00          
2. โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกบักรมทางบก* 29,100.00            -                       -                      29,100.00            
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันฐานมรรถนะภาคฤดูร้อน* 288,000.00          288,000.00          
4. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมอือาชีพและความเป็นเลิศ
นักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ* 40,000.00            40,000.00            

โครงการปรบัปรงุพัฒนา
1. โครงการปรับปรุงห้องน้ าภายในสถานศึกษา -                       -                       200,000.00         200,000.00          
2. โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล -                       -                       20,000.00           20,000.00            
3. โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย -                       -                       50,000.00           50,000.00            
4. โครงการปรับปรุงประตูมว้นหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ -                       -                       40,000.00           40,000.00            
5. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคร่ืองกล CNC -                       -                       200,000.00         200,000.00          
6. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์สาขาวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง -                       -                       125,000.00         125,000.00          
7. โครงการจัดท าป้ายสาขาวิชาการตลาด -                       -                       20,000.00           20,000.00            
8. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคร่ืองมอืวัดไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ -                       -                       100,000.00         100,000.00          
9. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์สาขาวิชาช่างเชื่อมฯ -                       -                       200,000.00         200,000.00          
10. โครงการปรับปรุงประตูมว้นหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน -                       -                       50,000.00           50,000.00            

ยอดยกไป 22,683,419.00     17,798,570.00     19,668,856.92    60,150,845.92     

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ
แหลง่ค่าใช้จา่ย

รวม
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2561  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

  

สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 22,683,419.00   17,798,570.00   19,668,856.92  60,150,845.92   

การด าเนินงานตามนโยบายเรง่ด่วน 
ตามยทุธศาสตรแ์ละโครงการหลัก

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

   3.1 ด้านความปลอดภัย
            3.1.1 โครงการจัดระเบียบวินัยการจราจร และการ -                       -                       -                      -                       
                    จอดรถจักรยานภายในสถานศึกษา/ป้องกนัอคัคีภัย
   3.2 ด้านทะเลาะวิวาท
            3.2.1 โครงการป้องกนัการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา -                       -                       10,000.00           10,000.00            
   3.3 ด้านส่ิงเสพติด
            3.3.1 โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา -                       -                       -                      -                       
            3.3.2 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด -                       -                       5,000.00             5,000.00              
   3.4 ด้านสังคม
            3.4.1 โครงการไกล่เกี่ยข้อพพิาทใมนสถานศึกษา -                       -                       -                      -                       
            3.4.2 โครงการตรวจเคร่ืองแต่งกายนักเรียน นักศึกษา -                       -                       -                      -                       
            3.4.3 โครงการปรับแปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา -                       -                       -                      -                       
                    ในการท ากจิกรรมหน้าเสาธง
   3.5 ด้านการพนันและการมัว่สุม
            3.5.1 โครงการป้องกนัการมัว่สุมในสถานศึกษา -                       -                       -                      -                       
4. โครงการประเมนิความพงึพอใจของสถานศึกษาหน่วยงานชุมชน -                       -                       -                      -                       งานแนะแนว
ที่มต่ีอคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน
5. โครงการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการ e to e* 72,000.00            -                       -                      72,000.00            งานหลักสูตร
   5.1 กจิกรรมส ารวจข้อมลูความต้องการในการพฒันาหลักสูตร งานหลักสูตร
   5.2  กจิกรรมพฒันาหลักสูตรร่วมกบัสถานประกอบการและ งานหลักสูตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   5.3 กจิกรรมการทดลองใช้หลักสูตร งานหลักสูตร
   5.4 กจิกรรมการประเมนิหลักสุตร งานหลักสูตร
   5.5 กจิกรรมการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒันา งานหลักสูตร
แล้วตามข้อ 1-4 ไมเ่กนิ 3 ปีไปใช้
6. โครการจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนความรู้ -                       -                       224,000.00         224,000.00          งานหลักสูตร
และประสบการณ์
7. โครงการจัดการเรียนการสอนทุนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ* 30,000.00            -                       -                      30,000.00            งานหลักสูตร
8.โครงการประเมนิความพงึพอใจในการบริหารจัดการ -                       -                       งานศูนย์ข้อมลู
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศึกษา
9. โครงการพฒันา ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมทิัศน์ของ งานอาคารฯ
สถานศึกษา(ปรับปรุงอาคารสถานที)่ -                       -                       -                      -                       
10. โครงการประเมนิความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมและ -                       -                       -                      -                       งานอาคารฯ
ภูมทิัศน์ของสถานศึกษา
11. โครงการพฒันาระบบจัดซ้ือ จัดจ้างพสัดุ ครุภัณฑ์ -                       -                       -                      -                       งานพสัดุ
12. โครงการประเมนิความพงึพอใจต่อการจัดหา -                       -                       -                      -                       งานพสัดุ
การใช้วัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพวิเตอร์

ยอดยกไป 22,785,419.00     17,798,570.00     19,907,856.92    60,491,845.92     

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ
แหลง่ค่าใช้จา่ย

รวม
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สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 22,785,419.00   17,798,570.00   19,907,856.92   60,491,845.92   
13. โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา -                       -                       -                      -                       งานบุคลากร
14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา -                       -                       -                      -                       งานบุคลากร
ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
15. โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทาง -                       -                       -                      -                       งานบุคลากร
การศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษากบัหน่วยงานอื่น
16. โครงการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทาง -                       -                       -                      -                       งานบุคลากร
การศึกษา(การเงิน บริหารงานทั่วไป บุคลากร)/ผลิตและพัฒนาส่งเสริมคุณ

ภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากร*

17. โครงการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา -                       -                       งานบุคลากร
ได้รับประกาศเกยีรติคุณด้านวิชาการ วิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
18. โครงการจัดหาภูมปิัญญาท้องถิ่น/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ -                       -                       20,000.00           20,000.00            สาขาวิชา
ทั้งในและต่างประเทศ
19. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา* 189,000.00          -                       -                      189,000.00          
20. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน* 58,800.00            -                       -                      58,800.00            
21. โครงการอบรมเสริมความรู้ใหแ้ก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และจกัรยานยนต์ -                       -                       864,000.00         864,000.00          งปม.จากผู้เขา้รับการอบรม 

22 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา* 35,000.00            -                       -                      35,000.00            
23. โครงการอาชีวพฒันา* 100,000.00          -                       -                      100,000.00          
24. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา* -                       -                       -                      -                       
25. โครงการคุณธรรม จริยธรรม* -                       -                       -                      -                       
26. โครงการทุนเฉลิมราชกมุารี* -                       22,500.00            -                      22,500.00            
27. จัดต้ังศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศการวันหยุด* 38,960.00            -                       -                      38,960.00            โครงการพเิศษฯ

28. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดท ารายงานการ
ประเมนิตนเอง รายบุคคลและระดับสาขาวิชา/เผยแพร่ -                       -                       10,000.00           10,000.00            งานประกันฯ

29. โครงการประกันอุบติัเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที ่ 2/2560 , 1/2561 -                       -                       430,200.00         430,200.00          
30. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที ่2/2560 , 1/2561 -                       -                       430,200.00         430,200.00          
31. โครงการบริจาคโลหิต ประจ าปีภาคเรียนที่ 2/2560 , 1/2561 -                       -                       2,000.00             2,000.00              
32. โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก -                       -                       5,000.00             5,000.00              
34. โครงการวันปิยมหาราช -                       -                       -                      -                       อุดหนุนเรียนฟรี 4.4

35. โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา -                       -                       -                      -                       
(โล่ เกยีรติบัตรฺ) -                       -                       -                      -                       
36. โครงการจัดหาทุนการศกษึาท าคุณประโยชน์ให้แกส่ถานศึกษา
เนื่องในวันไหว้ครู ประจ าปี 2561 -                       -                       -                      -                       
37. โครงการจัดหาทุนการศึกษาศิษย์เกา่ DTEC เพื่อน้อง -                       -                       -                      -                       งานแนะแนว

38. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 -                       -                       2,000.00             2,000.00              งานแนะแนว

39. โครงการส ารวจความพงึพอใจของสถานประกอบการ -                       -                      -                       งานแนะแนว

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

41. โครงการศิษย์เกา่แนะน าน้องท างานและศึกษาต่อ -                       -                       -                      -                       งานแนะแนว

42. โครงการจัดสอบ V-NET -                       -                      -                       งานวัดผลฯ
43. โครงการพจิารณาเพื่อเสนออนุมติัผลการเรียน(2/60,1/61) -                       -                       -                      -                       

ยอดยกไป 23,207,179.00     17,821,070.00     21,671,256.92    62,699,505.92     

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ
แหลง่ค่าใช้จา่ย

รวม
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สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 23,207,179.00   17,821,070.00   21,671,256.92   62,699,505.92    
44. โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่
 ประจ าปี 2561 -                       -                       3,000.00             3,000.00              
45. โครงการระน้ าด าหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ าปี 2561 -                       -                       3,000.00             3,000.00              
46. โครงการท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2561 -                       -                       50,000.00           50,000.00            
47. โครงการมอบตัวนกัเรียน นกัศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 2560 -                       -                       -                      -                       
48. โครงการวันเด็กแห่งชาติ -                       -                       5,000.00             5,000.00              
49. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี 2560-2563 -                       -                       -                      -                       
50. โครงการพฒันาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพือ่สร้างโอกาส 150,000.00          -                       -                      150,000.00          
การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ประชาชน*
51. โครการผลิตส่ือสารคดีประกอบการเรียน การสอนให้กบัสถานี
วิทยุเพือ่การศึกษาและพฒันาอาชีพ(R-Radio Network)* -                       -                -                -                       
52. โครงการจัดอบรมส่ือการเรียนการสอนคอมพวิเตอร์ -                       -                       -                      -                       งานส่ือการเรียนฯ
53. โครงการอบรมขับขีป่ลอดภัย -                       10,000.00           10,000.00            
54. โครงการจัดซ้ือสแตนบอร์ดติดป้ายประชาสัมพนัธ์ -                       -                -                      -                       
55.โครงการตรวจประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา -                       -                -                      -                       
ระดับแผนกและสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2559
56. โครงการเตรียมความพร้อมและรับการประเมนิสถานศึกษา -                       -                       -                      -                       
รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2559
57.โ ครงการเย่ียมบ้าน-หอพกัรียน นักศึกษา -                       -                       -                      -                       งปม.จากโครงการออกกลางคัน

58. โครงการนักเรียน นักศึกษาพบครูท่ีปรึกษา -                       -                       -                      -                       งปม.จากโครงการออกกลางคัน

59. โครงการปลูกจิตส านึกครูท่ีปรึกษาในการช่วยเหลือผู้เรียน -                       -                       -                      -                       งปม.จากโครงการออกกลางคัน

60. โครงการวันคริตส์มาส  2017 -                       -                       10,000.00           10,000.00            สามญั สัมพนัธ์
61. โครงการนิเทศการจดัการเรียนการสอน(นิเทศภายใน)ประจ าปกีารศึกษา 2/60,1/61 -                       -                       -                      -                       งานหลักสูตรฯ
62. โครงการจัดการเรียนการสนอภาคฤดูฝน ปีการศึกษา 1/61 -                       -                       -                      -                       งานหลักสูตรฯ
63. โครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 -                       -                       -                      -                       งานหลักสูตรฯ
64. โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียรรู้ ท่ีมุง่เน้นสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและบูรณาการตาม
โครงการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน สู่หน่วยการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 -                       -                       10,000.00           10,000.00            งานหลักสูตรฯ
65. โครงการประกวดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
(สาขาวิชาการบัญชี/แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ์) -                       -                       50,000.00           50,000.00            งานส่ือการเรียนฯ

ยอดยกไป 23,357,179.00   17,821,070.00   21,812,256.92   62,990,505.92    

วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ
แหลง่ค่าใช้จ่าย

รวม
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รำยละเอียดโครงกำร 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ประจ าปีงบประมาณ  2561                             
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายสมศักดิ์   ปริตัง                        
ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ  โทรศัพท์ 045-429050                  

 โทรสาร 045-429050   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-6271131                 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยให้

มีการจัดตั้ง “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข”เป็นหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่  ในลักษณะหน่วยบริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop  Service) เข้าไปให้บริการในพ้ืนที่หมู่บ้าน  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน  ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการของประชาชน  โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่  และในอีกทางหนึ่งถือเป็นการออกพบปะประชาชนเพ่ือรับรู้รับทราบสภาพปัญหาความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนในพื้นที่ เพ่ือให้การพัฒนาการให้บริการเชิงรุก ณ 
หน่วยบริการอ าเภอมีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการประชาชน สามารถบ าบัดทุกข์ บ ารุ งสุขและอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล        

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่เพ่ิม
 ช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการจากภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 3.2 เพ่ือลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยึดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ อาชีพ 
 และเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
 3.3  เพ่ือสนองตอบนโยบายทางราชการที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
 3.4  เพ่ือให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
 ครัวเรือน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.5  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ในการให้บริการประชาชน 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
4.1 หมู่บ้านทั้ง ๒๔๐ หมู่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอเดชอุดม โดยจัดหน่วยบริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกไปให้บริกา

ประชาชนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ๒๔๐ หมู่บ้าน ทั้ง ๑๖ ต าบล ได้รับบริการจากหน่วยบริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ อย่าง

น้อยเฉลี่ยครั้งละ ๑๐๐ คนต่อครั้งต่อเดือน 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  

5.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของ
ครัวเรือน  ซึ่งจะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตประชาชนคน
ยากจน  บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย 
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5.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ 
เครื่องมือในการด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 

5.3 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีทักษะ ประสบการณ์ และการเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ และ
ปฏิบัติงานในชุมชน 

5.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ 
5.5 มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
6. กลุ่มเป้าหมาย   

6.1 หมู่บ้านทั้ง ๒๔๐ หมู่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอเดชอุดม  
6.2 ประชาชนในพื้นท่ี ๒๔๐ หมู่บ้าน ทั้ง ๑๖ ต าบล ได้รับบริการจากหน่วยบริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ อย่าง

น้อยเฉลี่ยครั้งละ ๑๐๐ คนต่อครั้งต่อเดือน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :   องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบล  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเดชอุดม 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :   

8.1 ประชาชนในพ้ืนที่หมู่บ้านที่ก าหนดออกจุดบริการ และพ้ืนที่หมู่บ้านใกล้เคียงจะได้รับบริการจากหน่วย
บริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ เฉลี่ยหน่วยบริการละ 100 คนต่อครั้งต่อเดือน 

8.2 เกิดการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ที่ประชาชนจะมีเม่ือต้องมารับบริการจากภาครัฐ ณ ที่ตั้งและยังเป็นการ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่ีน้องประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 

8.3 ท าให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้รับรู้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แท้จริงในพ้ืนที่ 
8.4 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ตัวชี้วัด หนว่ยนับ 
เชิงปริมาณ 1. หมู่บ้านทั้ง ๒๔๐ หมู่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอเดชอุดม  

2. ประชาชนในพ้ืนที่ ๒๔๐ หมู่บ้าน ทั้ง ๑๖ ต าบล ได้รับบริการจาก
หน่วยบริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ อย่างน้อยเฉลี่ยครั้งละ ๑๐๐ คนต่อ
ครั้งต่อเดือน 

หมู่บ้าน 
คน 

เชิงคุณภาพ 1. ส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วย
บริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่เพ่ิมช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึง
การบริการจากภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดรายจ่ายของ
ประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบ อาชีพ  และเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของ
ครัวเรือน สนองตอบนโยบายทางราชการที่เน้นการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ใน
การให้บริการประชาชน 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561      12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา  10,000        บาท 
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     10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

 
11. การติดตาม  ประเมินผล 

           11.1  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ 
           11.2  สังเกตจากปริมาณการใช้บริการและปฏิบัติงาน

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

1 2 3 4 
งบด ำเนิน

กำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

 
  

 
งานโครงการ

พิเศษ 
วท.เดชอุดม - - - - 

2.จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

 
  

 
งานโครงการ

พิเศษ 
วท.เดชอุดม - - - - 

3. ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 

  

 
คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

 

  

 งานพัสดุ  วท.เดชอุดม 10,000 - - - 

5.ด าเนินงานตาม
โครงการ  

  
 

คณะกรรมการ
ด า 

เนินงาน 

เขตอ าเภอ 
เดชอุดม 

- - - - 

6.ประเมินผล
โครงการ 

 
  

 
งานวิจัย 

 
เขตอ าเภอ 
เดชอุดม 

- - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

 
  

 
งานวิจัย 

 
วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) 

 
10,000 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงกำร  โครงการ  อบต. พบประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ  2561                               
 ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายสมศักดิ์   ปริตัง                        
 ต าแหน่งหัวหน้างานโครงการพิเศษ  โทรศพัท์ 045-429050    
 โทรสาร 045-429050   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-6271131        
2. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร :    
 ด้วยนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่   ท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาจาก
ระดับรากหญ้าสู่รากแก้วและเพ่ือเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลสมสะอาด จึงได้ด าเนินงานโครงการ อบต. พบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือเข้าถึง
สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ รวมทั้งประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในกิจการงานที่
หน่วยงานราชการได้ด าเนินการไปแล้ว หรือก าลังด าเนินการอยู่ และที่วางแผนเตรียมจะด าเนินการ พร้อมกับน า
ข้อมูลที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่น ามารวบรวม วิเคราะห์ เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาต าบล อีกทั้งให้บริการ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลสมสะอาด  

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :  
     3.1   เพ่ือเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกเพ่ิมช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการ
บริการจากภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 3.2 เพ่ือเป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ และ
ท าให้หน่วยงานของรัฐสามารถรับรู้รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือที่จะได้ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 3.3 เพ่ือรับทราบถึงปัญหา และความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องทั่วถึง  
 3.4 เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพ้ืนที่ 
 3.5 เพ่ือสนองตอบนโยบายทางรัฐบาลที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
 3.6 เพ่ือเป็นการลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนในเรื่องการเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนพบ 
 3.7 เพ่ือให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน  

4. ผลผลิตโครงกำร (Output) : ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสมสะอาด  จ านวน  200  คน 

5. ผลลัพธ์โครงกำร  (Outcome) :  
 5.1 เกิดการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ที่ประชาชนจะมีเมื่อต้องมารับบริการจากภาครัฐ ณ ที่ตั้งและ ยัง
เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่ีน้องประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
 5.2 ท าให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้รับรู้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แท้จริงในพ้ืนที่ 
 5.3 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี 
 5.4 สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงตามปัญหาและความต้องการของประชาชน 

6. กลุ่มเป้ำหมำย  : ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสมสะอาด  จ านวน  200  คน 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร :   องค์การบริหารส่วนต าบลสมสะอาด  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  :   
  8.1  ส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกเพ่ิมช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการจาก
ภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  8.2  ลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ และท าให้
หน่วยงานของรัฐสามารถรับรู้รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือที่จะได้ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 8.3 รับทราบถึงปัญหา และความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องทั่วถึง  
 8.4 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ 
 8.5 สนองตอบนโยบายทางรัฐบาลที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม 
 8.6 ลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนในเรื่องการเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนพบ 
 8.7 บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับประชาชน  

9. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสมสะอาดจ านวน 200 คน  คน 
เชิงคุณภาพ 1 ลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ที่ประชาชนจะมีเมื่อต้องมารับบริการจาก

ภาครัฐ ณ ที่ตั้งและ ยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่ีน้อง
ประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
2 ท าให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนที่แท้จริงในพ้ืนที่ 
3 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็น
อย่างดี 
4 สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงตามปัญหาและความ 
ต้องการของประชาชน 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2561     2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา  5,000        บาท 
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     10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

 
11. การติดตาม  ประเมินผล 

           11.1  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ 
           11.2  สังเกตจากปริมาณการใช้บริการและปฏิบัติงาน

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

1 2 3 4 
งบด ำเนิน

กำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

 
  

 
งานโครงการ

พิเศษ 
วท.เดชอุดม - - - - 

2.จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

 
  

 
งานโครงการ

พิเศษ 
วท.เดชอุดม - - - - 

3. ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 

  

 
คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

 

  

 งานพัสดุ  วท.เดชอุดม 5,000 - - - 

5.ด าเนินงานตาม
โครงการ  

  
 

คณะกรรมการ
ด า 

เนินงาน 
อบต.สมสะอาด - - - - 

6.ประเมินผล
โครงการ 

 
  

 
งานวิจัย 

 
อบต.สมสะอาด - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

 
  

 
งานวิจัย 

 
วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้ำพันบำทถว้น) 

 
5,000 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 

วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
1. ช่ือโครงกำร ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2560  
 ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายสุริยา  สามแก้ว                        
 ต าแหน่งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โทรศัพท์ 045-429050  
 โทรสาร 045-429050     โทรศัพท์เคลื่อนที่  085-4912343        
2. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร :    

ด้วยงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับชมรมวิชาชีพทุกชมรมและคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความประสงค์จะด าเนินโครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่  16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ.2554) มาตรา 22,23 และ 24 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถในด้าน ดี เก่ง มีความสุข ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีความรับผิดชอบ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ตัว
บ่งชี้ที่ 3.5 มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานขององค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ ข้อก าหนดที่ 1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบและมาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ข้อก าหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเก่ียวกับนวัตกรรมและการวิจัย ข้อก าหนดที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนา ข้อก าหนดที่ 5.2 จัดสรร
งบประมาณในการสร้าง พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่น าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร : 

 1. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา 

  2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้า วิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  

3. เพ่ือสนับสนุนให้ก าลังใจและโอกาสแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย นักประดิษฐ์  ได้แสดงผลงานต่อ
สาธารณชน 

4. เพ่ือพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา 
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4. ผลผลิตโครงกำร (Output) :  

 4.1 จ านวนสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วม     จ านวน 28  ชิ้น 
 4.2 นักเรียน นักศึกษา       จ านวน 56  คน 
 4.3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน 60  คน 

5. ผลลัพธ์โครงกำร  (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้ ทักษะ กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ 
และวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการท าผลงานสิ่งประดิษฐ์ สามารถน าวัสดุเหลือใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ และน าความรู้สู่
การสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่มีประโยชน์และใช้ได้จริง 

6. กลุ่มเป้ำหมำย  :  

 6.1 จ านวนสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วม     จ านวน 28  ชิ้น 
 6.2 นักเรียน นักศึกษา       จ านวน 56  คน 
 6.3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน 60  คน 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี   

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  :   

 8.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ 
 8.2 นักเรียน นักศึกษาน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์น ามาใช้งานได้จริง    
 8.3 นักเรียน นักศึกษา น าความรู้สู่การสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่มีประโยชน์และใช้ได้จริง    

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 116   คน 
เชิงคุณภาพ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 28 ผลงาน รายการ 
เชิงเวลา 2 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 35,000 บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำ
ร 

งบ
ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

 
  

 อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

 
  

 อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 

  

 
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

 
  

 
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 35,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ  

  
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.อุบลราชธาน ี - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

 
  

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.อุบลราชธาน ี - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
  

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(สำมหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) 

 
35,000 

  
 
 

 

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล 
           11.1  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ 
           11.2  สังเกตจากปริมาณการใช้บริการและปฏิบัติงาน 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงกำร  ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2560  
ผู้ประสานงาน  นายสุริยา  สามแก้ว 
ต ำแหน่ง  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  โทรศัพท์  045-429050 
โทรสำร  045-429050          โทรศัพท์เคลื่อนที่  085-491-2343    

      

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
  เพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.   2542  (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2545)  
มาตรา  22,23 และ 24 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นผู้เรียน 
มีความสามารถด้าน ดี เก่ง มีความสุข ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพความรับผิดชอบต่อสังคมและการประกัน
คุณภาพ  มาตรฐานที่  ๒  ด้านการบริหารการศึกษา  บ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหาร      
จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน    
เป็นส าคัญ  บ่งชี้ที่  3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   
เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาได้รู้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางท่ีดีและประพฤติปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงได้ด าเนินการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  25-28  ธันวาคม  2560   
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 

การศึกษา 2560   
 3.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และส่งเสริมความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์  
 3.2 เพ่ือเป็นตัวแทนในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเข้าร่วมประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และด ารง

ชีพได้อย่างเหมาะสม      

4. ผลผลิตของโครงกำร (Output) 
 ครูที่ปรึกษา นักเรียนนักศึกษาได้ เข้ าร่ วมการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2560   
 

5. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 
 นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ในการ

เรียนรู้และด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม         

6. เป้ำหมำย 
 6.1 เชิงปริมำณ   

  คณะกรรมการตัดสินระดับภาค     จ านวน  5  คน 
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  คณะกรรมการด าเนินงาน      จ านวน  6  คน 
  ครูที่ปรึกษาผลงาน 9 ผลงาน     จ านวน  9  คน 
  นักเรียนเจ้าของผลงาน 9 ผลงาน     จ านวน 18 คน 
      รวม                                    จ ำนวน 38 คน                                                                  

6.2  เชิงคุณภำพ 
ได้เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คน

รุ่นใหม่ ประจ าปี 2560 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 9 ผลงาน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และ
ความสามารถด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 

 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร   
 ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย            
                                                                                      

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    8.1 ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  

ประจ าปี 2560 ในระดับชาติ 
 8.2 นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และ

ด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 
          

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 38   คน 
เชิงคุณภาพ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 9 ผลงาน รายการ 
เชิงเวลา 4 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 43,340 บาท 
 
  

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

 
  

 อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

 
  

 อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ  

  
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้

 
  

 
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 43,340 - - - 
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ด าเนินการโครงการ 
5. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 

  

 
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.หนองคาย - - - 

 
 
- 
 

 
6. ประเมินผลโครงการ  

  
 

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.หนองคาย - - - 
- 
 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
  

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(สี่หม่ืนสำมพันสำมร้อยส่ีสิบบำทถ้วน) 

 
43,340 

   

 

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงกำร  อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ  ภาคเรียนที่  2/2561 
ผู้ประสานงาน  นายอุทัย  บุญเสนอ 
ต ำแหน่ง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  โทรศัพท์  045-429050 
โทรสำร  045-429050      โทรศัพท์เคลื่อนที่  0815493655    

      

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

  วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม ได้ด า เนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  ตามนโยบาย  
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษาตามความต้องการของตนเองและ
เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย  1 ภาคเรียน เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน
นักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการที่ตรงกับเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา  

  ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวิชาการ  จึงจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม  
ก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 
ณ หอประชุมอาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อน
ออกฝึกงานและฝึกอาชีพ  
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ 
3.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนและจัดเตรียมข้อมูล เอกสารต่างๆ 

ก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ 
3.3 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและประสานความสัมพันธ์ 

อันดีกับสถานประกอบการ 

4. ผลผลิตของโครงกำร (Output):  
      4.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ านวน   376  คน 
      4.2 ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน   30  คน 
 

5. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome):  นักเรียน นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนและจัดเตรียมข้อมูล  
เอกสารต่างๆ ในการออกฝึกงานและฝึกอาชีพ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีเพ่ือเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ       

6. กลุ่มเป้ำหมำย 
     6.1 บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  30  คน 
     6.2 นักเรียนระดับ ปวช.2   จ านวน          108  คน 
     6.3 นักศึกษาระดับ ปวส.1   จ านวน          238  คน 

  รวมทั้งสิ้น จ ำนวน          376  คน 
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7. พื้นที่ด ำเนินกำร   
 ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม            
                                                                                      

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ครูและนักเรียน นักศึกษา จ านวน 376  คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการและรับทราบ
ข้อมูลจากสถานประกอบการ เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ ก่อนออกฝึกงานและฝึก
อาชีพ จัดเตรียมเอกสารสารต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและได้ประสานความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ 
ได้เสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ  

          

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 376 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  ที่จะออกฝึกงานและฝึกอาชีพ มี

ความพร้อมและรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตน
ระหว่างฝึกงานและอาชีพ จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร 
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษารวมถึงมีความสัมพันธ์อันดีกับสถาน
ประกอบการ 

 

เชิงเวลา 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 7,000 บาท 

 
  

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

 
  

 
งานทวิ
ภาค ี

วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

 
  

 
งานทวิ
ภาค ี

วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 

  

 
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

 

  

 
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 7,000 - - - 
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5. ด าเนินงานตาม
โครงการ  

  
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผล
โครงการ 

 
  

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

 
  

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(เจ็ดพันบำทถ้วน) 

 
7,000 

   

 

    11. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงกำร  อบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561                                                                              
    ผู้ประสานงาน  นายอุทัย  บุญเสนอ 

ต าแหน่ง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  โทรศัพท์  045-429050 
โทรสาร  045-429050      โทรศัพท์เคลื่อนที่  0815493655    

      

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

  วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม  ได้ด า เนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  ตามนโยบาย  
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
ให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษาตามความต้องการของตนเองและ
เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในระหว่างฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการและเป็นการเปิดโอกาสของนักเรียน นักศึกษา
ได้เลือกสถานประกอบการที่ตรงกับเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา  

  ดังนั้นงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงจัดโครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/
ฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนกรกฎาคม- กันยายน 2561 ณ 
หอประชุมล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติตนในสถานประกอบการจริงให้กับนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ 
3.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติและจัดเตรียมข้อมูล เอกสารก่อนออกฝึกงาน/

ฝึกอาชีพและทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในสถานประกอบการจริง 
3.3 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและประสานความสัมพันธ์กับสถาน

ประกอบการ 

4. ผลผลิตของโครงกำร (Output): คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา  จ านวน 626 คน 
 

5. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome):  คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา จ านวน 626 คน มีความพร้อม 
และทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนจัดเตรียมข้อมูลเอกสารก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริงมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพร้อมทั้งได้ประสานความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ 
  

6. กลุ่มเป้ำหมำย 
      6.1 บุคลากรในวิทยาลัย  จ านวน  30  คน 
      6.2 ผู้ปกครอง   จ านวน          250  คน 
      6.3 นักเรียนระดับ ปวช.๒  จ านวน          108  คน 
      6.4 นักศึกษาระดับ ปวส.๑  จ านวน          238  คน 

 รวมทั้งสิ้น  จ ำนวน          626  คน 
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7. พื้นที่ด ำเนินกำร   
 ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม            
                                                                                      

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ครูและนักเรียน นักศึกษา จ านวน 626  คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการและรับทราบ
ข้อมูลจากสถานประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ ก่อนออกฝึกงานและฝึก
อาชีพ จัดเตรียมเอกสารสารต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและได้ประสานความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ 
ได้เสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ  

          

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 626 คน 
เชิงคุณภาพ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา มีความ

พร้อม และทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนจัดเตรียม
ข้อมูลเอกสารก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการจริงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า อา ชี ว ศึ ก ษ าพ ร้ อ มทั้ ง ไ ด้ ป ร ะ ส า น
ความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ 

 

เชิงเวลา 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 7,000 บาท 
 
  

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

 
  

 
งานทวิ
ภาค ี

วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

 
  

 
งานทวิ
ภาค ี

วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 

  

 
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

 

  

 
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 7,000 - - - 
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5. ด าเนินงานตาม
โครงการ  

  
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผล
โครงการ 

 
  

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

 
  

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(เจ็ดพันบำทถ้วน) 

 
7,000 

   

 

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงกำร  อบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงาน/ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561                                                                                                                                               
    ผู้ประสานงาน  นายอุทัย  บุญเสนอ 

ต าแหน่ง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  โทรศัพท์  045-429050 
โทรสาร  045-429050      โทรศัพท์เคลื่อนที่  0815493655    

      

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 โดย
ได้ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับหลักสูตรได้เรียนรู้งานวิชาชีพ จากการปฏิบัติงานจริงในการฝึกงานโดยใช้ สถาน
ประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจใน
การเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษาตามความต้องการของตนเองและเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 
1 ภาคเรียน  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างทักษะประสบการณ์  ทางวิชาชีพจากการเรียน ในสถาน
ประกอบการ  ในสาขาวิชาที่เรียนและได้ประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการและเพ่ือให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 ดังนั้นงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จึงจัดโครงการอบรมสัมมนานักเรียนนักศึกษาหลังกลับจากฝึกงาน/
ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมล าโดมใหญ่ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการฝึกงาน/ฝึกอาชีพและน าไปสู่การแก้ไขต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา                
 3.2 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาจากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริง และ
น าไปสู่การแก้ไขต่อไปเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการได้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 3.3 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและประสานความสัมพันธ์กับสถาน
ประกอบการ 

4. ผลผลิตของโครงกำร (Output): คณะครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและนักเรียน นักศึกษา  จ านวน 613 คน 
5. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome):     ครูและนักเรียน นักศึกษา จ านวน 613 คน ได้รับทราบปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ ข้อดี ข้อเสีย ของการฝึกงานและฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาใน
สถานประกอบการจริงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มี
คุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการต่อไป 
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6. กลุ่มเป้ำหมำย 
    6.1 บุคลากรในวิทยาลัย  จ านวน   30 คน 
    6.2 นักเรียนระดับ ปวช.๒  จ านวน           218 คน 
    6.3 นักศึกษาระดับ ปวส.1  จ านวน           365 คน 
       รวมทั้งสิ้น   จ านวน            613 คน 

 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร   
 ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม            
                                                                                      

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ครูและนักเรียนนักศึกษา จ านวน  613  คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและ
ประสานความส าพันธ์กับสถานประกอบการ และได้เสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพพร้อมทั้งครูและนักเรียน 
ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ข้อดีข้อเสีย ระหว่างการฝึกงาน และฝึกอาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ไ ด้
จากการฝึกงานในสถานประกอบการจริง เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของสถานประกอบการต่อไป 

          

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 613 คน 
เชิงคุณภาพ ครูและนักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบปัญหาและ

อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ 
ข้อดี  ข้อเสีย ของการฝึกงานและฝึกอาชีพของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการจริงได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  เพ่ือน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสถาน
ประกอบการต่อไป 

 

เชิงเวลา 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 7,000 บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

  
 

 งานทวิภาคี วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

  
 

 งานทวิภาคี วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

  

 

 
คณะกรรมก

ารด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  
เพื่อใช้ด าเนินการ
โครงการ 

  

 

 พัสดุ วท.ดด วท.เดชอุดม 7,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ   

 
 

คณะกรรมก
ารด า 

เนินงาน 
วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผล
โครงการ 

  
 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

  

 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(เจ็ดพันบำทถ้วน) 

 
7,000 

   

 

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงกำร  นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560                                                                          
    ผู้ประสานงาน  นายอุทัย  บุญเสนอ 

ต ำแหน่ง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  โทรศัพท์  045-429050 
โทรสำร  045-429050      โทรศัพท์เคลื่อนที่  0815493655    

      

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 ตามพระราชบัญญัติการจัดการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
มาตรา 8 (3) ได้ก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคี และในปีการศึกษา  2556 วิทยาลัยฯ ได้จัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับหลักสูตรได้เรียนรู้งานวิชาชีพจากการ
ปฏิบัติงานจริงในการฝึกงาน  โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษาตามความต้องการของตนเองและเสริมสร้าง
ทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน และได้ประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ
และเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถน าความรู้และประสบการณ์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 ดังนั้นงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จึงจัดโครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและ  
ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่  20 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560 ณ สถาน
ประกอบการ เพื่อเป็นการติดตามนิเทศนักเรียน นักศึกษาและทราบถึงปัญหาอุปสรรคในระหว่างที่นักเรียน นักศึกษา
ออกฝึกงานเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขและเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้นักเรียน นักศึกษา  พร้อมทั้งเป็นการประสาน
ความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานและฝึกอาชีพ 
3.2 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาจากการฝึกงานในสถานประกอบการจริง และน าไปสู่

การแก้ไขต่อไปเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์  ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ตรงตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.3 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา อาชีวศึกษาและประสานความสัมพันธ์  
กับสถานประกอบการ 

4. ผลผลิตของโครงกำร (Output): คณะครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและนักเรียน นักศึกษา  จ านวน 376 คน 

5. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome):     ครูนิเทศและนักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้นักเรียน นักศึกษา เมื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึนแล้วน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป 
พร้อมทั้งได้ประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการประกอบการจริงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและ
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กัน  เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสถาน
ประกอบการต่อไป 
6. กลุ่มเป้ำหมำย 
 6.1 ครูนิเทศ    จ านวน    30  คน 
 6.2 นักเรียนระดับ ปวช.๒   จ านวน          108  คน 

 6.3 นักศึกษาระดับ ปวส.๑  จ านวน          238  คน 

  รวมทั้งสิ้น   จ านวน           376  คน 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร   
 ณ  สถานประกอบการ            
                                                                                      

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ครูนิเทศ ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ และเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้นักเรียน นักศึกษาในระหว่างที่ฝึกงานและฝึกอาชีพกับสถานประกอบการนั้นๆ  เมื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นแล้วน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
ต่อไป พร้อมทั้งได้ประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ 
          

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 376 คน 
เชิงคุณภาพ ครูนิเทศ ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ เป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้นักเรียน นักศึกษา เมื่อทราบถึงปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วน ามาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการต่อไป  พร้อมทั้ ง ได้ประสาน
ความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ 

 

เชิงเวลา 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 7,000 บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

  
 

 
งานทวิ
ภาค ี

วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

  
 

 
งานทวิ
ภาค ี

วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

  
 

 
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 7,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

  
 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

  
 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(เจ็ดพันบำทถ้วน) 

 
7,000 

   

 

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ: พิจารณาเพ่ือเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายดานุพงษ์   แสงทอง                                 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล   โทรศัพท์ 045-429-050 

 โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  088-1256682              
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  ตามภารกิจและนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ.  
2555 – 2569 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิรูปการเรียนการสอน ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐาน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติ การสังเกต 
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา การศึกษาให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสและเข้าศึกษา
ต่อ อีกทั้งยังสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้
การประเมินผลและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   

3.1  เพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจ าภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2560 
3.2  เพ่ือให้เกิดกระบวนการประเมินและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ   

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน  65  คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  65  คน      

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
8.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
8.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการสรุปผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

  
 

 งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

  
 

 งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

  
 

 
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

  
 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

  
 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

 
- 

   

 

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  65  คน คน 
เชิงคุณภาพ 1. เพ่ือให้ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ เกิดกระบวนการสรุปผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียนที่มี            

ประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา เดือน  16  มีนาคม  2561     1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ: พิจารณาเพ่ือเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายดานุพงษ์   แสงทอง                                 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล   โทรศัพท์ 045-429-050 

 โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-1256682               
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  ตามภารกิจและนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ.  
2555 – 2569 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิรูปการเรียนการสอน ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐาน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติ การสังเกต 
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา การศึกษาให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสและเข้าศึกษา
ต่อ อีกทั้งยังสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้
การประเมินผลและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา   

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
3.1  เพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจ าภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561 
3.2  เพ่ือให้เกิดกระบวนการประเมินและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ   

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน  65  คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  65  คน      

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

8.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
8.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการสรุปผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

  
 

 งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

  
 

 งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

  
 

 
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

  
 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

  
 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

 
- 

   

 

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  65  คน คน 
เชิงคุณภาพ 2. เพ่ือให้ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ เกิดกระบวนการสรุปผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียนที่มี            

ประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา เดือน 30 กันยายน  2561     1วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   ประจ าปีการศึกษา 2560   
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์  045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-8446305                         

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (ปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ  2545  ) มาตรการ 22,23  และ 24  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการ
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอันพ่ึงประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และการปรันคุณภาพ  มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี  (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free)  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงได้จัด
ด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ  ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ที่มุ้งเน้น
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมสังคมเดียวกันอย่างมีระบบ การทางานร่วมกัน การเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดีการเสียสละ การฝึกให้มีความอดทน มีไหวพริบ รู้จักสังเกต จดจ า และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจาก
กิจกรรมกลางแจ้งการผจญภัย และพิธีการทางลูกเสือ 

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

          3.3  เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกลางแจ้ง              

2. ผลผลิตโครงการ (Output) : ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช.1จ านวน 480 คน                                                                                                
3. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบ

พิธีการต่าง ๆ ทางลูกเสือดีขึ้นมีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน และรู้จัก
การใช้ชีวิตกลางแจ้ง                                                                                             

4. กลุ่มเป้าหมาย :   
1 ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1  จ านวน 480 คน                                      
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2. ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่าง ๆ         
3. มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นและรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง                         

5. พ้ืนที่ด าเนินการ :     ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                              

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่าง 
ๆ ทางลูกเสือดีขึ้นมีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน และรู้จักการใช้ชีวิต
กลางแจ้ง                              

7. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   
 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

  
 

 
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

  
 

 
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

  
 

 
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 48,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

     งานวิจัย วทเดชอุดม - - - - 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1  จ านวน

480   
  คน 

 
เชิงคุณภาพ 1 ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการ

ประกอบพิธีการต่าง ๆ ทางลูกเสือดีข้ึน 
2. มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้นและรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง     

 

เชิงเวลา เดือน  ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 3  เดอืน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  48,000   บาท 
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6. ประเมินผลโครงการ วท.ดด.  
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

  
 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

 
48,000 

   

 

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  อบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ  จริยธรรม  และต่อต้านยาเสพติด 
ประจ าปี การศึกษา 2561 

  ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                        
    ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050  
            โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-8446305  

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (ปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ.  2545  ) มาตรการ 22,23  และ 24  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการ
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอันพ่ึงประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และการปรันคุณภาพ  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี  (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free)  
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงได้จัดด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิดชอบชั่ วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ  
ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถเล่าเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้
ถูกต้อง                                                                                       
3.2  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเป็นผู้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด  

           3.3  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาใหม่ได้รับพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  840  คน                                                                                           

5.  ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาใหม่จะได้รับความรู้ความเข้าใจและสารถศึกษาเล่าเรียนและ
ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องเป็นผู้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและได้รับการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมปฏิบัติตนเป็นคนดี เก่งและมีความสุขได้                                                                                                                                                                        

6.  กลุ่มเป้าหมาย :   
 6.1 นักเรียน  ระดับ  ปวช.1  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  520  คน      

 6.2 นักศึกษา  ระดับ  ปวส.1  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  320 คน                                                                                                             
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                               

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    นักเรียน  นักศึกษาใหม่จะได้รับความรู้ความเข้าใจและสารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตาม
ระเบียบของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องเป็นผู้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและได้รับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
                                                      

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

  
 

 
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

  
 

 
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

  
 

 
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 10,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

  
 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

  
 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

 
10,000 

   

 

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน  ระดับ  ปวช.1  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  520 

2. นักศึกษา  ระดับ  ปวส.1  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  320    
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ 3. นักเรียน  นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถศึกษา
เล่าเรียนปฏิบัติตามกฎของวิทยาลัย 

4. นักเรียน  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเป็นผู้ปลอดภัยและ
ห่างไกลยาเสพติด  ได้รับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 

 

เชิงเวลา เดือน  พฤษภาคม  2561    3 วัน      วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  10,000        บาท 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ   โครงการพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2561    
ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                           
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-8446305                 

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

ครู  เป็นบุคคลที่มีหน้าบทบาทที่ส าคัญยิ่งในสังคม  เพราะครูเป็นทรัพฐานมนุษย์ทีมีบทบาทในการ
ให้ความรู้ในการอบรมและสอนลูกศิษย์ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เป็นผู้ที่มีความคู่คุณธรรม    

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 3.1 เพ่ือให้ลูกศิษย์แสดงออกซึ้งความเคารพเทินทูนและร าลึกของพระคุณ ครู – อาจารย ์ 

         3.2  เพ่ือให้ครู – อาจารย์  นกัเรียน  นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงามที่ สืบทอดกันมาแต่โบราณ                                      
           3.3  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ                      

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

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

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

อาจารย์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณตามจารีตประเพณี  
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 12,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000    
 

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
 
 

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

2.  นักเรียน  ระดับ  ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    755 
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียน  นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพเทินทูนและร าลึก
ถึงพระคุณ  ของครู อาจารย์ 

2. ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงานที่สืบทอดกันมาแต่
โบราณตามจารีตประเพณี                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

เชิงเวลา เดือน  มิถุนายน  2561    1   วัน วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  12,000  บาท บาท 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ   โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน  ระดับจังหวัด ภาค และชาติ  ประจ าปีการศึกษา  2560  
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305              

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

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

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

                                2. บุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    จ านวน     109 คน                                                                                                                     
7.  พ้ืนที่ด าเนินการ :  ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                  
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในเชิงกีฬาตามที่ตนเองชอบและถนัด 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดฝึกฝนให้รักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มี
ความรับผิดชอบและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  และเพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัย ในการเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ จังหวัด ภาค และชาติ ต่อไป               

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   
            

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 40,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000    
 

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน  ระดับ  ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   1,800   

บุคลากร   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    109 
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษาได้เล่นกีฬา  เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
นักเรียน  นักศึกษาสมรรถภาพแข็งแรง  และมีสุขภาพจิตที่ดี      

 

เชิงเวลา เดือน มกราคม – มีนาคม 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  40,000  บาท   บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค 
และชาติ  ประจ าปีการศึกษา  2560          
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์  045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305                         

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

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
และพัฒนาหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้มีความเป็นเลิศ
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกได้    

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

หน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้มีความเป็นเลิศและเป็ น
แหล่งเรียนรู้ของสมาชิกได้    

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

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :      วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม(สถานที่ที่รับการประเมินในแต่ละระดับ) 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และพัฒนาหน่วย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้มีความเป็นเลิศและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของสมาชิกได้และเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น                         

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ                     

     10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 85,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000    
 

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  1,480   

2.นักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  960   
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และพัฒนาหน่วย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้มี
ความเป็นเลิศและเป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกได้และเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันใน
ระดับสูงขึ้น       

 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561     12  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  85,000  บาท   บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงกำร   พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา   2560 
 ผู้ประสำนงำนชื่อ – สกุล  1.นางสาวสมภาน   เจตนา   
 ต าแหน่งหัวหน้างานทะเบียน    โทรศัพท์  045-429050   
 โทรสำร 045-429050   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-0441745  

                               

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร:  จากที่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษาผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์   ตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งงาน
ทะเบียนจะเป็นผู้รวบรวมผลการเรียนและอนุมัติการส าเร็จการศึกษาต่อไป 
 

           ดังนั้นงานทะเบียน  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมจึงขออนุญาตด าเนินโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร  
ผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2560   เพ่ือเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน -นักศึกษามีความภาคภูมิใจใน
สถานศึกษา   สร้างความเชื่อม่ันในตนเอง  รวมถึงให้ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจและได้แสดงความยินดีกับบุตรหลาน
ที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  
 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  
           2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษามีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและเชื่อมั่นในตนเอง 
           3. เพื่อให้ครูและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ และได้แสดงความยินดีกับบุตรหลานผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

4.  ผลผลิตโครงกำร (Output) : นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน  700  คน 
 

5. ผลลัพธ์โครงกำร  (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา   สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมถึงให้
ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจและได้แสดงความยินดีกับบุตรหลานที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 
6. กลุ่มเป้ำหมำย :  

1. นักเรียน  ระดับ  ปวช.3  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน 270 คน 
2. นักศึกษา  ระดับ  ปวส.2  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน 430 คน  

7. พื้นที่ด ำเนินกำร : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ :  
นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.)  มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา   สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมถึงให้ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจ
และได้แสดงความยินดีกับบุตรหลานที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
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9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    
งาน

ทะเบียน 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
งาน

ทะเบียน 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 872,700 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 872,700    
 

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมำณ 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                  จ านวน  270  คน 

2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง           จ านวน  400  คน 
3. นักศึกษา หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จ านวน   30  คน 

คน 
คน 

เชิงคุณภำพ เป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษามีความภาคภูมิใจใน
สถานศึกษา   สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมถึงให้ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจ
และได้แสดงความยินดีกับบุตรหลานที่ส าเร็จการศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษาท่ีส าเร็จ                      

 

เชิงเวลำ เดือน  9 มีนาคม  2561   1 วัน      วัน 
เชิงค่ำใช้จ่ำย 1. เงินรายได้ส่วนราชการ                จ านวน    40,000  บาท 

2. เงินอ่ืนๆ (เงินลงทะเบียนของนักศึกษา)  จ านวน  832,700  บาท 

      

    บาท 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ประจ าปี  2561  
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์  045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพทเ์คลื่อนที่  089-8446305                         

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

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

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

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :   ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  2,500  คน                                                                                          
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  นักเรียน  นักศึกษามีจิตส านึกท่ีดีและได้แสดงออกถึงความรักชาติ  ศาสนา  

และพระหากษัตริย์  ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมและร่วมกับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์                                                    

6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน  นักศึกษา ครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  และชุมชนใกล้เคียงในเขต     
อ าเภอเดชอุดม  จ านวน  2,500  คน                                                                                   

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

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    
งาน

ทะเบียน 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
งาน

ทะเบียน 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 50,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1 นักเรียน  นักศึกษา ครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  และ  

ชุมชนใกล้เคียงในเขตอ าเภอเดชอุดม      3,000    
คน 

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

 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม  2560 - กันยายน  2561   1  ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  50,000   บาท 
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6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000    
 

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ   โครงการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   ประจ าปีการศึกษา 2561   
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์  045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-8446305                

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (ปรับปรุง
แก้ไข พศ  2545  ) มาตรการ 22,23  และ 24  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการ
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอันพ่ึงประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และการปรันคุณภาพ  มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี  (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free)  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงได้จัด
ด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ  ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิ ตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ที่มุ้งเน้น
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมสังคมเดียวกันอย่างมีระบบ การทางานร่วมกัน การเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดีการเสียสละ การฝึกให้มีความอดทน มีไหวพริบ รู้จักสังเกต จดจ า และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจาก
กิจกรรมกลางแจ้งการผจญภัย และพิธีการทางลูกเสือ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

3.1 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้ ทักษะและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตร  
3.2  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี                                      

          3.3  เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกลางแจ้ง              
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1  จ านวน  520 คน                                                                                                
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธี
การต่าง ๆ ทางลูกเสือดีขึ้นมีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และรู้จักการใช้
ชีวิตกลางแจ้ง                                                                                              
6. กลุ่มเป้าหมาย :   

6.1 ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1  จ านวน   520   คน                                      
6.2 ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่าง ๆ         
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6.3 มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นและรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง                         
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :     ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                              
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่าง ๆ 
ทางลูกเสือดีขึ้นมีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    
งาน

ทะเบียน 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
งาน

ทะเบียน 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 50,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000    
 

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1  480    คน 

 
เชิงคุณภาพ 1 ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการ

ประกอบพิธีการต่าง ๆ ทางลูกเสือดีข้ึน 
2. มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นและ
รู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง     

 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561   5  เดือน 5  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  48,000   บาท 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การนักศึกษาและ(พัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข)  ประจ าปี
การศึกษา  2560          
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์  045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305               

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

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

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :     นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  2,484  คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :   นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ        

เสริมสร้างและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลจาก
อบายมุข รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย                                                                                            

6. กลุ่มเป้าหมาย :   
1. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  1,480  คน 
2. นักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  960  คน 
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3. บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  109  คน 
4. โครงการ  จ านวน  30  โครงการ 

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

เสริมสร้างและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลจาก
อบายมุข รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย                      

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   
                   

 
 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

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

จ านวน  960  คน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  109  คน 
4. โครงการ  จ านวน 30 โครงการ 
 

คน 
 
 
 

คน 
โครงการ 

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

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

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

 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561     12  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  192,300   บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

     อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 192,300 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 192,300    
 

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี          
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายดานุพงษ์   แสงทอง                                 
 ต าแหน่ง  หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล   โทรศัพท ์   045-429-050 
 โทรสาร 045-429-050   โทรศัพท์เคลื่อนที่  088-1256682              

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  ตามที่อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก าหนดการ
จัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานสถานศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น   เพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ.2545)  มาตรา 22,23 และ 24 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้าน ดี  เก่ง   มีความสุข  ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี และมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  มีความรับผิดชอบ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม/โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การ
บริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานขององค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
3.1.  เพ่ือเป็นการวัดความรู้ความสามารถของ นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะวิชาชีพ 

3.2.  เพ่ือให้ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

3.3. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ทักษะวิชาชีพ ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน นักเรียนมี

ความรู้   และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และด ารงชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน    จ านวน  110    คน 
ผู้บริหาร  คณะครู-เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน    60    คน   

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
8.1 ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 8.2 นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้

และด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ     

พัสดุ 
วท.ดด 

วท.เดชอุดม 80,000 - - 

 
 
- 
 
 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
อศจ.อุบล - - - - 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน  110  

 ผู้บริหาร คณะครู-เจ้าหน้าที่         จ านวน    60  
 
คน 

เชิงคุณภาพ ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน    
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน  นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ทั กษะวิ ช า ชี พและทั กษะ วิ ช า พ้ื น ฐ าน  ร ะดั บ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  นักเรียนมีความรู้และความสามารถ
ด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนรู้และด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 

 

เชิงเวลา 23-27 พฤศจิกายน 2560 5 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 80,000 บาท 
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เนินงาน 
 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

อศจ.อุบล - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000    
 

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประจ าปีการศึกษา 2560 
 ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายดานุพงษ์   แสงทอง                                 
 ต าแหน่ง  หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล   โทรศัพท์ 045-429-050 
 โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  088-1256682                
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  ตามที่อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก าหนดการจัด
ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.๒๕๔๕) มาตรา 
๒๒, ๒๓ และ ๒๔ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   โดยเน้นผู้เรียนมี
ความสามารถด้านดี เก่ง มีความสุข ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ แนวปฏิบัติประกอบระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่องที่ ๙ ว่าด้วยการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ   ทักษะพ้ืนฐาน และเรื่องที่ ๑๘ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก เป้าหมายที่ ๒ 
แผนที่ ๑ แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานขององค์การนักวิช าชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองไป
ในทางท่ีดีและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
 3.1  เพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐานของนักเรียน นักศึกษา 
 3.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพและทักษะวชิาพืน้ฐานไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีพได้ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาตะวันออกเฉยีงเหนือ                                                                
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐานไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 
6. กลุ่มเป้าหมาย :  

3.1 นักเรียนและนักศึกษา     จ านวน      18    คน 
3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา    จ านวน      ๑2    คน  

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลยัเทคนิคหนองคาย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

 8.1 ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 



100  

                 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2561  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

8.2 นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
และด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 80,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
 
- 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000    
 

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียนและนักศึกษา             จ านวน      18     

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน      12     
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะวิชา พ้ืนฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  
นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและ
ทักษะวิชาพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และด ารงชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

 

เชิงเวลา 9-15 ธันวาคม 2560 7 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 120,000 บาท 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พรบ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ: ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายดานุพงษ์   แสงทอง                                 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล   โทรศัพท์ 045-429-050 

 โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่   088-1256682                 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  ตามนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนดนโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555 - 2569 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.) มีอ านาจหน้าที่หลักในการด าเนินการเกี่ยวกับประเมินผลการจัดการศึกษาและทดสอบระดับชาติ ได้มีการจัด
สอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพ่ือเป็นการวัดความรู้และความคิดของนักเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ของสังกัด
ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานการประเมิน
ของตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ข้อที่ 2  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน โดยการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) การขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  การยกระดับคุณภาพ
การจัดอาชีวศึกษาและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การ
บริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
 3.1 เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2556และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 

3.2 เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
3.3 เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
3.4 เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)                    
จ านวน 857 คน                                                               
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : นักเรียนความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 
6. กลุ่มเป้าหมาย :  

6.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)   จ านวน    401  คน 
6.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จ านวน    456  คน  
      
 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 8.1 นักเรียนความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 8.2 เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
 
- 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -    

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)        จ านวน    401   

2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จ านวน    456   
 
คน 

เชิงคุณภาพ ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และด ารงชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

 

เชิงเวลา ในระหว่างเดือนธันวาคม 2560 2 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย   
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ: ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) ประจ าปีการศึกษา  2561 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายดานุพงษ์   แสงทอง                                 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล   โทรศัพท์ 045-429-050 

 โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-1256682                
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้าน
วิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาต้องได้รับการทดสอบมาตรฐานอันเป็นผลดีต่อก าลังแรงงาน นายจ้าง ประเทศชาติ การทดสอบ
มาตรฐานฝีมือของนักศึกษาจะก่อให้เกิดการพัฒนา ฝีมือแรงงาน ได้ทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผล
ท าให้ผู้ที่ท าการทดสอบมีความมั่นใจและท าให้ค่าแรงเพ่ิมมากขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นและตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ในส่วนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47,48 และ 49 ได้ระบุให้สถานศึกษาทุก
ระดับให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกโดยเน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้ในด้าน
วิชาชีพของสาขา วิชาในสาขาที่เรียนและสาขาที่เรียนและสามารถน าความรู้ทักษะต่างๆไปใช้ในการด ารงชีพได้อย่าง
เหมาะสม  และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 นักเรียน นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อ
ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยเป็นเงื่อนไขในการ
จบหลักสูตร 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   

3.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยเป็นเงื่อนไขในการจบหลักสูตร 
3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและเกิดทักษะมาตรฐานวิชาชีพ 
3.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเกิดกิจกรรมทางด้านวิชาชีพและเกิดคุณภาพทางชีวิต 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียนเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)จ านวน 857 คน                                                              
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางด้านวิชาชีพจะมี
คุณภาพทางด้านวิชาชีพตามมาตรฐานที่ก าหนด และต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยเป็นเงื่อนไขในการจบ
หลักสูตร  และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือทางด้านวิชาชีพเกิดทักษะมาตรฐานวิชาชีพ 
6.กลุ่มเป้าหมาย :  

6.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)   จ านวน    401  คน 
6.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จ านวน    456  คน  

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

8.1 นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
8.2 ตัวแทนนักศึกษาวิชาชีพทุกชมรม ในเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค 
และระดับชาติ     
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3. เป็นการประชาสัมพันธ์ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และความสามารถของนักเรียน นักศึกษา 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
 
- 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -    

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)        จ านวน    401  คน 

2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จ านวน    456  คน 

 
คน 

เชิงคุณภาพ ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและ
ทักษะวิชาพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 – เดือนมีนาคม 2561 2วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ: โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายสมศักดิ์  ปริตัง                                 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   โทรศัพท์ 045-429-050 

 โทรสาร 045-429-050     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-6271131   
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  รัฐบาลมีนโยบายให้บริการด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เห็นชอบมาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือน หลังปีงบประมาณ 2548 โดยจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ระยะที่ 1 ซึ่งมี
ภารกิจ ด้านการให้บริการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้ค าแนะน าด้านการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงรักษา เครื่องมือ 
อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง การด าเนินการ
ดังกล่าวสามารถส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากและเกิดผลดีในด้าน ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์
ที่ดีต่อชุมชน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการ
ต่อเป็นระยะที่ 2 โดยเน้นการซ่อมเครื่องจักรเกษตรเป็นล าดับ ต้นๆ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสุขอนามัยและ
กระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของชุมชน และมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2551 อนุมัติข้อเสนอของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและ การเรียนรู้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ น าเสนอโครงการขยาย บทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนในแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554 เพื่อช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชนจากการได้รับค าแนะน าถ่ายทอด
ความรู้ในการใช้ ดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์ และสุขอนามัยพ้ืนฐาน สร้างมูลค่า เพ่ิมและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ชุมชน โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการน าร่องในปี 2551 รวม 500 จุด และ 
ขยายเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง กว่า 8,000 จุด ทุกเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ทั่วประเทศ 

  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง มีศักยภาพการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา จึง
ได้จัดท าโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน โดยมีการจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มี
กิจกรรม 1) บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน และอ่ืนๆ ให้ค า แนะน าวิธีการใช้การดูแลรักษา 2) บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ โดยมี
การส ารวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดท าหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและจัดอบรมโดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือครูร่วมกับ นักเรียน นักศึกษา และ 3) บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครูน า
นักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาเรียนรู้ และน าเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการ
รับรอง มาตรฐานคุณภาพ โดยผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณาการ ครูจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างาน และนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาน าวิชาชีพบริการชุมชน อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส” สู่ Thailand 4.0 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
 3.1  เพ่ือพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) 
 3.2  เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรฐานปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It 
Center Thailand 4.0)   
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  จ านวน     1 ศูนย์ 
 4.2 คร ู   จ านวน  30 คน 
 4.3 นักเรียน นักศึกษา  จ านวน 100 คน 
 4.4 ประชาชนผู้รับบริการซ่อม จ านวน 200 คน 
 4.5 ประชาชนผู้รับการฝึกอบรม จ านวน 100 คน 
 4.6 ช่างชุมชน   จ านวน     5 คน 
 4.7 ผลิตภัณฑ์ชุมชน  จ านวน     5 ชิ้นงาน 
 4.8 หมู่บ้าน   จ านวน     5 หมู่บ้าน 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในครัวเรือนใน  อบต./เทศบาล จ านวนประชาชน
ผู้รับบริการ 200 คน และยกระดับฝีมือช่างชุมชน 5 คน ร่วมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ
เครื่องใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัยพ้ืนฐานส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยั่งยืน 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้มารับบริการซ่อมและรับการฝึกอบรม จ านวน 300 คน  
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  จังหวัดอุบลราชธานี 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในครัวเรือนใน  เขตจังหวัดอุบลราชธานี  จ านวนประชาชนผู้รับบริการ 200 
คน และยกระดับฝีมือช่างชุมชน 5 คน ร่วมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพเครื่องใช้ใน
ครัวเรือนและสุขอนามัยพ้ืนฐานส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ยั่งยืน 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 300  คน 
เชิงคุณภาพ ได้ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 1 ศูนย์ ศูนย ์
เชิงเวลา 6 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 250,000 บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    
โครงการ
พิเศษ 

วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
โครงการ
พิเศษ 

วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - 250,000 - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
 
- 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -  250,000  

 
11. กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ: อาชีวะอาสา ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะตามความร่วมมือระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา กับ กรมการขนส่งทางบก 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายสมศักดิ์  ปริตัง                                 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   โทรศัพท์ 045-429-050 

 โทรสาร 045-429-050     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-6271131   
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  กรมการขนส่งทางบก และส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ และเพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานด้านช่างยนต์ การสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่นักศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงร่วมมือกันด าเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสภาพ
ความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ เพ่ือความปลอดภัยในการขนส่งด้วยรถโดยสาร   

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
3.1  เพ่ือฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานด้านช่างยนต์ ของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเครื่องกล   
3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถโดยสาร 
3.3  เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสาร 
3.4  เพ่ือตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ 
3.5  เพ่ือให้ผู้ใช้รถโดยสารเกิดจิตส านึกเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน และการป้องกัน  

อุบัติเหตุซึ่งเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจ านวน 200 คน  

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : ประชาชนที่ใช้รถโดยสารประจ าทางได้รับความสะดวกในการให้บริการของ
วิทยาลัย และมีความปลอดภัยจากการใช้รถโดยสารประจ าทาง 
6. กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจ านวน 200 คน 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอเดชอุดม ถนนเดชอุดม - นาห่อม  ต าบลเมืองเดช  อ าเภอเดชอุดม  
จังหวัดอุบลราชธานี 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
8.1  นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างยนต์ และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในการ

ด าเนินงานร่วมกัน  
8.2  นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน  
8.3  ประชาชนผู้ใช้รถโดยสารประจ าทางเกิดความมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสาร

ประจ าทาง 
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8.4 นักเรียนนักศึกษา ได้รับการปลูกจิตสานึก สร้างความเอ้ืออาทร ความสามัคคี และเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของวิทยาลัยฯ ต่อชุมชน 

 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 200  คน 
เชิงคุณภาพ ประชาชนที่ใช้รถโดยสารประจ าทางได้รับความ

สะดวกในการให้บริการของวิทยาลัย และมี
ความปลอดภัยจากการใช้รถโดยสารประจ าทาง 

 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนธันวาคม 2560-มกราคม 2561 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 21,800 บาท 
 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    งคพ. วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งคพ. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

อ าเภอเดชอุดม - - 21,800 - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
 
- 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -  21,800  

 
11. กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1.  ช่ือโครงกำร   รับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  ประเภทโควตาพร้อมมอบตัว  ประจ าปีการศึกษา  2561 
 ผู้ประสำนงำนชื่อ – สกุล  นางสาวสมภาน   เจตนา  
 ต าแหน่งหัวหน้างานทะเบียน        โทรศัพท์  045-429050  
 โทรสำร 045-429050   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-0441745 
 

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร :  ด้วยงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความประสงค์จะ
ด าเนินโครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาพร้อมมอบตัว ประจ าปี 2561 เพ่ือการเพ่ิมปริมาณของ
ผู้เรียน และเพ่ือการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา 12 
ข้อ นั้น ในหัวข้อที่ 1 การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม ข้อก าหนดที่ 4.1 บริการ
วิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  สังคม  องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง ตังบ่งชี้ที่ ๒๗ จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการ
พัฒนาชุมชุมและท้องถิ่นกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน การบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆเพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 ดังนั้น งานทะเบียน  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมจึงมีความประสงค์จะด าเนินโครงการรับสมัครนักเรีย น 
นักศึกษา ประเภทโควตาพร้อมมอบตัว ประจ าปี 2561  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนและเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ โดยเน้นสร้างสรรค์ 
 

3.  วัตถุประสงค์ : 
 3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ และการแนะน าแนวทางและทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อแก่นักเรียน นักศึกษา 
 3.2 เพ่ือแนะน าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 3.4 เพ่ือรับมอบตัวและรายงานตัวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)  
 3.5 เพ่ือรับมอบตัวนักเรียน  นักศึกษาท่ีมีความพร้อมเข้าศึกษาต่อในทางสาขาที่ต้องการ 
 

4.  ผลผลิตโครงกำร (Output) :  
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน  430 คน 
 

5. ผลลัพธ์โครงกำร  (Outcome) :  
 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  ได้ครบตรงตามแผนรับ  พร้อมทั้งรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาประเภทโควตาทุกระดับ 
 

6. กลุ่มเป้ำหมำย:  
1. นักเรียน  ระดับ  ปวช.1  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน  260  คน 
2. นักศึกษา  ระดับ  ปวส.1  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน  170  คน  

 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร :  ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
  

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ     
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8.1 ได้จ านวนนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
8.2 นักเรียน นักศึกษารู้จักการเรียนแบบสายอาชีพมากขึ้น 

  

9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    งทบ. วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งทบ. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม 32,000 - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000  -  

 
11. กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 
 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมำณ นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช.,ปวส.  ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน  430 

คน 

 

คน 

เชิงคุณภำพ เพ่ือรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา  ได้ครบตามจ านวนที่ก าหนด  
เชิงเวลำ ระหว่างเดือน 12 ธันวาคม 2560 – 16  มีนาคม  2561     3 เดือน 
เชิงค่ำใช้จ่ำย 32,000      บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1.  ช่ือโครงกำร   รับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  ประเภทปกติพร้อมมอบตัว  ประจ าปีการศึกษา  2561 
 ผู้ประสำนงำนชื่อ – สกุล  นางสาวสมภาน   เจตนา  
 ต าแหน่งหัวหน้างานทะเบียน        โทรศัพท์  045-429050  
 โทรสำร 045-429050   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-0441745 
 

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร :  ด้วยงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความประสงค์จะ
ด าเนินโครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาพร้อมมอบตัว ประจ าปี 2561 เพ่ือการเพ่ิมปริมาณของ
ผู้เรียน และเพ่ือการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา 12 
ข้อ นั้น ในหัวข้อที่ 1 การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม ข้อก าหนดที่ 4.1 บริการ
วิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  สังคม  องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง ตังบ่งชี้ที่ ๒๗ จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการ
พัฒนาชุมชุมและท้องถิ่นกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนการบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆเพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 ดังนั้น งานทะเบียน  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมจึงมีความประสงค์จะด าเนินโครงการ รับสมัครนักเรียน  
นักศึกษา  ประเภทปกติพร้อมมอบตัว  ประจ าปีการศึกษา  2561  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้ เรียนและเพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ โดยเน้นสร้างสรรค์ 
 

3.  วัตถุประสงค์ : 
 3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ และการแนะน าแนวทางและทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อแก่นักเรียน นักศึกษา 
 3.2 เพ่ือแนะน าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 3.4 เพ่ือรับมอบตัวและรายงานตัวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)  
 3.5 เพ่ือรับมอบตัวนักเรียน  นักศึกษาท่ีมีความพร้อมเข้าศึกษาต่อในทางสาขาที่ต้องการ 
 

4.  ผลผลิตโครงกำร (Output) :  
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน  430 คน 
 

5. ผลลัพธ์โครงกำร  (Outcome) :  
 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  ได้ครบตรงตามแผนรับ  พร้อมทั้งรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาประเภทโควตาทุกระดับ 
 

6. กลุ่มเป้ำหมำย:  
1. นักเรียน  ระดับ  ปวช.1  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน  260  คน 
2. นักศึกษา  ระดับ  ปวส.1  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน  170  คน  

 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร :  ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ     
8.1 ได้จ านวนนักเรียน นักศึกษา ประเภทปกต ิประจ าปีการศึกษา 2561 ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
8.2 นักเรียน นักศึกษารู้จักการเรียนแบบสายอาชีพมากขึ้น 

  

9. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    งทบ. วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งทบ. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -  -  

 
11. กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมำณ นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช.,ปวส.  ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน  430 

คน 

 

คน 

เชิงคุณภำพ เพ่ือรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทปกต ิ ได้ครบตามจ านวนที่ก าหนด  
เชิงเวลำ ระหว่างวันที่ 19  มีนาคม  -  31  พฤษภาคม  2561     2 เดือน 
เชิงค่ำใช้จ่ำย - - 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1.  ช่ือโครงกำร   การจัดนิทรรศการทางการศึกษาในงานกาชาดอ าเภอเดชอุดม ประจ าปี 2560 
 ผู้ประสำนงำนชื่อ – สกุล  นายพัฒนพงศ์  ค าวงศ์  
 ต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์         โทรศัพท์  045-429050  
 โทรสำร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  090-609-7146 
 

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร :  ด้วยนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ
และทั่วถึง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความประสงค์จะด าเนินโครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาในงานกาชาด
อ าเภอเดชอุดม ประจ าปี 2560 เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะแนว การจัดการอาชีวศึกษาต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้เรียนเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับทัศนคติที่ดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา และเสริมสร้างความสมานฉันท์ตาม ตาม
ยุทธศาสตร์อุบลฮักแพงและสอดคล้องงานประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมี
ความสุข แผนพัฒนาบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม  

 ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
จึงขออนุญาตด าเนินโครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาในงานกาชาดอ าเภอเดชอุดม ประจ าปี 2560 ในระหว่าง
วันที่ 23-29  พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และมุ่งเน้นสร้างสรรค์และพัฒนา
สถานศึกษาให้เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่นพัฒนาอาชีพได้ 

3.  วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และการอาชีวศึกษา 

   3.2 เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุกตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
    3.3 เพ่ือตอบสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

3.4 เพ่ือการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติต่อการเรียนอาชีวศึกษา สร้างความสมานฉันท์ตาม
ยุทธศาสตร์อุบลฮักแพง 
 

4.  ผลผลิตโครงกำร (Output) :  
 4.1 กลุ่มผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในอ าเภอเดชและอ าเภอใกล้เคียง  จ านวน    7  อ าเภอ 
          4.2 หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน    7  อ าเภอ 

5. ผลลัพธ์โครงกำร  (Outcome) :  
 กลุ่มผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในอ าเภอเดชอุดม และอ าเภอใกล้เคียง 
จ านวน ๗ อ า เภอ ได้ รับข่ าวสารประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม การแนะแนวการศึกษาต่อ  
การจัดการเรียน อาชีวศึกษาแก่ผู้สนใจ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านการอาชีวศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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6. กลุ่มเป้ำหมำย:  
          6.1 กลุ่มผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในอ าเภอเดชและอ าเภอใกล้เคียง  จ านวน    ๗  อ าเภอ 
          6.2 หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน    ๗  อ าเภอ 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร :  ที่ว่าการอ าเภอเดชอุดม 
  

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ     
เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและส่วนร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและเพ่ือการ 

แนะแนวการศึกษาต่อ การปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ 
  

9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - กลุ่มผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน  
ในอ าเภอเดชและอ าเภอใกล้เคียง จ านวน 7 อ าเภอ 
- หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 7 อ าเภอ 
 

คน 

เชิงคุณภาพ กลุ่มผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในอ าเภอเดชอุดม และอ าเภอใกล้เคียงจ านวน   7  
อ าเภอ ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม การแนะแนวการศึกษาต่อ การจัดการเรียน 
อาชีวศึกษาแก่ผู้สนใจ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านการ
อาชีวศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
- 

เชิงเวลา ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 7  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตร

มาส () เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัต ิ

    
7 อ าเภอ วท.เดชอุดม 20,000 - -  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

    
  - - - - 

3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน 

    
  - - - - 

4. จัดหาวิทฐาน       - - - - 
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

6. ด าเนินการตาม       - - - - 
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โครงการ 
7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล 

   
 

  - - - - 

รวมเงิน 20,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 20,000    

 
11. กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1.  ช่ือโครงกำร   จัดท าสื่อวีดีทัศน์ ประจ าปี 2561 
 ผู้ประสำนงำนชื่อ – สกุล  นายพัฒนพงศ์  ค าวงศ์  
 ต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์         โทรศัพท์  045-429050  
 โทรสำร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  090-609-7146 
 

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร :  ด้วยนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ
และทั่วถึง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความประสงค์จะด าเนินโครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาในงานกาชาด
อ าเภอเดชอุดม ประจ าปี 2560 เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะแนว การจัดการอาชีวศึกษาต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้เรียนเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับทัศนคติที่ดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา และเสริมสร้างความสมานฉันท์ตาม ตาม
ยุทธศาสตร์อุบลฮักแพงและสอดคล้องงานประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมี
ความสุข แผนพัฒนาบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม  

ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงมีความประสงค์จะด าเนินโครงการจัดท าสื่อ  
วีดีทัศน์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนและเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ  

3.  วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ   

   3.2 เพ่ือแนะน าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
    3.3 เพ่ือให้ได้มาซึ่งงานจัดท าวีดิทัศน์ ตามความประสงค์ของงานหรือองค์กร   
 

4.  ผลผลิตโครงกำร (Output) :  ได้สื่อวีดีทัศน์วิทยาลัยฯ น าเสนอ  จ านวน 1 ชุด 

5. ผลลัพธ์โครงกำร  (Outcome) : - เพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กร และแนะน าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่
รู้จัก พัฒนาให้เป็นปัจจุบันโดยเน้นรูปแบบการน าเสนอให้มีความทันสมัยมากข้ึน รวมทั้งกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ  
ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย 

6. กลุ่มเป้ำหมำย: ได้สื่อวีดีทัศน์วิทยาลัยฯ น าเสนอ  จ านวน 1 ชุด  เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร 
และกิจกรรมต่างๆ  และแนะน าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่รู้จัก 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
  

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ     
8.1 มีทักษะการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
8.2 มีประสิทธิภาพและเกิดผลต่อตนเองและหน่วยงานสูงสุด 
8.3 เพ่ือให้ได้มาซึ่งงานจัดท าวีดีทัศน์ ตามความประสงค์ของงานหรือองค์กร   
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9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ไดส้ื่อวีดีทัศน์วิทยาลัยฯ น าเสนอ  จ านวน 1 ชุด ชุด 
เชิงคุณภาพ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ  และ

แนะน าวิทยาลัยเทคนิค 
เดชอุดมให้เป็นที่รู้จัก 

 
- 

เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา 2561 - 
เชิงค่าใช้จ่าย 15,000 บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () เป้าหมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัต ิ

    
7 อ าเภอ วท.เดชอุดม 15,000 - -  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

    
  - - - - 

3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน 

    
  - - - - 

4. จัดหาวิทฐาน       - - - - 
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

6. ด าเนินการตาม
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล 

   
 

  - - - - 

รวมเงิน 15,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000    

 
11. กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1.  ช่ือโครงกำร   สื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ผู้ประสำนงำนชื่อ – สกุล  นายพัฒนพงศ์  ค าวงศ์  
 ต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์         โทรศัพท์  045-429050  
 โทรสำร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  090-609-7146 
 

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร :  ด้วยงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความ
ประสงค์จะด าเนินโครงการสื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปี การศึกษา 2561  เพ่ือเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และบุคคล
ทั่วไป ได้ทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตามภารกิจและนโยบาย การขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2559 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน การ
ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม การประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน   

 ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์   วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม จึ งมีความประสงค์จะด า เนินโครงการ  
สื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2561  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

3.  วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ การแนะน าแนวทางและทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อแก่นักเรียน นักศึกษา 

   3.2 เพ่ือแนะน าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

4.  ผลผลิตโครงกำร (Output) :  ได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2561   

5. ผลลัพธ์โครงกำร  (Outcome) : ได้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กร ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้ง
กิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ พร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อ  ตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและ
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ที่เกิดขึ้น 

6. กลุ่มเป้ำหมำย: ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน 9 แห่ง 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร :  อ าเภอเดชอุดม,อ าเภอนาจะหลวย,อ าเภอบุณฑริก,อ าเภอน้ ายืน,อ าเภอนาเยีย,อ าเภอทุ่งศรีอุดม
,ต าบลนาส่วง,อ าเภอน้ าขุ่น 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ     

8.1.จ านวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
8.2.นักเรียน นักศึกษารู้จักการเรียนสายอาชีพมากข้ึน  
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9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ,อ าเภอ

ทุ่งศรีอุดม ,อ าเภอนาจะหลวย ,อ าเภอน้ ายืน , 
อ าเภอบุณฑริก, อ าเภอน้ าขุ่น, อ าเภอนาเยีย,  
ต าบลนาส่วง และสามแยกนากระแซง  
จ านวน ๙ แห่ง 
 

แห่ง 

เชิงคุณภาพ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยฯ การแนะแนว
การศึกษาต่อ การจัดการเรียน อาชีวศึกษาแก่ผู้สนใจและ
เพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านการอาชีวศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม 

 
- 

เชิงเวลา ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 – มิถุนายน 2561 7 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 30,000   บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () เป้าหมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัต ิ

    
9 แห่ง วท.เดชอุดม 30,000 - -  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

    
  - - - - 

3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน 

    
  - - - - 

4. จัดหาวิทฐาน       - - - - 
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

6. ด าเนินการตาม
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล 

   
 

  - - - - 

รวมเงิน 30,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000    

 
11. กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

……………………………………………………….. 
1.  ช่ือโครงกำร   จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ “สาร DTEC” ปีที่ 8 ฉบับที่ 10    
 ผู้ประสำนงำนชื่อ – สกุล  นายพัฒนพงศ์  ค าวงศ์  
 ต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์         โทรศัพท์  045-429050  
 โทรสำร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  090-609-7146 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  ด้วย งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความ
ประสงค์จะด าเนินโครงการ จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ “สาร DTEC” ปีที่ 8 ฉบับที่ 10   เพ่ือการเพ่ิมปริมาณของ
ผู้เรียน และเพ่ือการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ 
คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระดับ
คุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือ
ประชาคมอาเซียน  เพื่อสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงมีความประสงค์จะด าเนินโครงการ จัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ์ “สาร DTEC” ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนและเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 

3.  วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานต่างๆ ของวิทยาลัย 

   3.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานวิทยาลัย 
3.3 เพ่ือตอบสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร

ของการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
 

4.  ผลผลิตโครงกำร (Output) :  ได้จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ “สาร DTEC” จ านวน  600 เล่ม 

5. ผลลัพธ์โครงกำร  (Outcome) : ได้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กร ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้ง
กิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ พร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อ  ตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและ
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ที่เกิดขึ้น 

6. กลุ่มเป้ำหมำย:  
 6.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน  500 แห่ง 
 6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  จ านวน   50 แห่ง  
 6.3 หน่วยงานอื่นๆ      จ านวน   50 แห่ง 
7. พื้นที่ด ำเนินกำร :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ     

เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและการ 
แนะแนว การปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล 
ด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ 

 

9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ   อาชีวศึกษา 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ 
- หน่วยงานอื่นๆ       
 

600 แห่ง 

เชิงคุณภาพ - เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม การ
แนะแนวการศึกษาต่อ  ตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดมและสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในด้านข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ที่เกิดข้ึน 
 

 
- 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000   บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () เป้าหมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัต ิ

    
600 แห่ง วท.เดชอุดม 20,000 - -  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

    
  - - - - 

3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน 

    
  - - - - 

4. จัดหาวิทฐาน       - - - - 
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

6. ด าเนินการตาม
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล 

   
 

  - - - - 

รวมเงิน 20,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000    

 
11. กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

……………………………………………………….. 
1.  ช่ือโครงกำร   จัดท าแผ่นพับ โปสเตอร์แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา   
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นางสาวพรปวีณ์  ก้านเพชร  
 ต าแหน่งหัวหน้างานแนะแนว         โทรศัพท ์ 045-429050  
 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-9651794 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  ตามภารกิจและนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-
2569 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน การขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาและการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลั ยเทคนิคเดชอุดม การประกันคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน   

  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์ด าเนินโครงการจัดท า
แผ่น พับ  โปส เตอร์  แนะแนวประชาสั ม พันธ์การรับสมั ครนัก เรี ยน นักศึกษา  เ พ่ือ เป็นการ เ พ่ิม โอกาส  
ทางการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และบุคคลทั่วไปได้
ทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒๙ ที่
อยู่ในอ าเภอเดชอุดม บุณฑริก นาจะหลวย น้ ายืน น้ าขุ่น ทุ่งศรีอุดม นาเยียอีกทั้งยังเป็นการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

3.  วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
3.2 เพ่ือเป็นการแนะแนวทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อในสายอาชีพ 
3.3 เพ่ือจัดหานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2560 

4.  ผลผลิตโครงกำร (Output) :  โปสเตอร์และแผ่นพับ จ านวน    5,000  ใบ 

5. ผลลัพธ์โครงกำร  (Outcome) : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้โปสเตอร์และแผ่นพับ จ านวน 5,000 ใบ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม แนะแนวทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อ
ในสายอาชีพ และเป็นการจัดหานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2561  และมี
นักเรียน  นักศึกษาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึนจากปี  2560 

6. กลุ่มเป้ำหมำย:  

 6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  จ านวน   50 แห่ง  
 6.2 หน่วยงานอื่นๆ      จ านวน   50 แห่ง 
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7. พื้นที่ด ำเนินกำร :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ     

เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและการ 
แนะแนว การปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล 
ด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ 

 

9. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ได้โปสเตอร์และแผ่นพับ จ านวน 5,000 ใบ  

 
ใบ 

เชิงคุณภาพ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม การแนะ
แนวการศึกษาต่อ  ตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดมและสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในด้านข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ที่เกิดข้ึน 
 

 
- 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 50,000   บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () เป้าหมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัต ิ

    
100 แห่ง วท.เดชอุดม 50,000 - -  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

    
  - - - - 

3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน 

    
  - - - - 

4. จัดหาวิทฐาน       - - - - 
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

6. ด าเนินการตาม
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล 

   
 

  - - - - 

รวมเงิน 50,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 50,000    

 
11. กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 



125  

                 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2561  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1.  ช่ือโครงกำร   พิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นางสาวพรปวีณ์  ก้านเพชร  
 ต าแหน่งหัวหน้างานแนะแนว         โทรศัพท ์ 045-429050  
 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-9651794 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๔๘ พรรษา เพื่อเป็นการร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีคณะรัฐมนตรี
จึงอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีขึ้นโดยให้ทุนการศึกษาแก่ นักเรียน 
นักศึกษาและสามเณร ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี
และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้กลับไปเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งกองทุนดังกล่าวเริ่ม
ด าเนินการในระยะแรกไปแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2547-2558 โดยได้จัดสรรทุนให้เด็กในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชานแดน (ตชด.) ปีละ 480 ทุนเป็นเวลา
ต่อเนื่อง 10 ปี รวมทั้งสิ้น 4,800 ทุน ส่วนการด าเนินการในระยะที่ 2 ที่จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม 2561  

   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงมีความประสงค์ที่จะด าเนินโครงการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิม
ราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2561 

3.  วัตถุประสงค์ : 
  3.1 เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย 
  3.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  3.3 เพ่ือให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น 

4.  ผลผลิตโครงกำร (Output) :  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิจารณาทุน จ านวน 10 คน 

5. ผลลัพธ์โครงกำร  (Outcome) : นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษา เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นการช่วยให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาท่ีดีขึ้น 

6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ านวน 10 คน 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ    นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษา เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นการช่วยให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น 
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9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จ านวน 1 ทุน  

 
คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษา เป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และเป็นการช่วยให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาท่ีดีขึ้น 

 
- 

เชิงเวลา เดือนพฤษภาคม 2561 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () เป้าหมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัต ิ

    
1 คน วท.เดชอุดม - - -  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

    
  - - - - 

3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน 

    
  - - - - 

4. จัดหาวิทฐาน       - - - - 
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 
 
  

  - - - - 

6. ด าเนินการตาม
โครงการ 

 
 
  

  - - - - 

7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล 

   
 

  - - - - 

รวมเงิน -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ -    

 
11. กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1.  ช่ือโครงกำร   จัดท าคู่มือนักเรียน  นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นางสาวพรปวีณ์  ก้านเพชร  
 ต าแหน่งหัวหน้างานแนะแนว         โทรศัพท ์ 045-429050  
 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-9651794 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  เนื่องจากการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  มีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา   ทั้งทางด้านระบบการศึกษา และ
ระเบียบข้อบังคับ  กฎเกณฑ์ต่างๆ  การจัดท าคู่มือนักเรียน  นักศึกษา ปีการศึกษา  2561 จะช่วยท าให้นักศึกษามี
ความพร้อมในการศึกษา  เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี พร้อมแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเข้ามาอยู่ ใน
สถานศึกษา และต้องอยู่ในกฏ ระเบียบที่สถานศึกษาก าหนดได้อย่างมีความสุข และเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์  การผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงมีความประสงค์ที่จะด าเนินโครงการจัดท าคู่มือนักเรียน  
นักศึกษา ปีการศึกษา  2561 

3.  วัตถุประสงค์ : 
 3.1 เพ่ือจัดท าคู่มือให้แก่นักเรียน  นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตาม
ระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน การให้บริการ
และสวัสดิการต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ  

4.  ผลผลิตโครงกำร (Output) : คู่มือนักเรียน นักศึกษา จ านวน 840 เล่ม 
5. ผลลัพธ์โครงกำร  (Outcome) : นักเรียน  นักศึกษาได้คู่มือ ศึกษาความรู้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียนและ
ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน การ
ให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ  

6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ านวน 840 คน 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ    นักเรียน  นักศึกษาได้คู่มือ ศึกษาความรู้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตาม
ระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและ
สวัสดิการต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ  
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9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จ านวน 840   

 
คน 

เชิงคุณภาพ ได้รับ    นักเรียน  นักศึกษาได้คู่มือ ศึกษาความรู้ความเข้าใจ
สามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้
อย่างถูกต้อง รวมถึงทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร  วิธีการเรียน
การสอน การให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ 

 
- 

เชิงเวลา เดือนพฤษภาคม 2561 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 84,000 บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () เป้าหมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัต ิ

    
840 คน วท.เดชอุดม 84,000 - -  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

    
  - - - - 

3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน 

    
  - - - - 

4. จัดหาวิทฐาน       - - - - 
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 
 
  

  - - - - 

6. ด าเนินการตาม
โครงการ 

 
 
  

  - - - - 

7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล 

   
 

  - - - - 

รวมเงิน 84,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 84,000    

 
11. กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ช่ือโครงกำร เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2560  
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นางสาวพรปวีณ์  ก้านเพชร  
 ต าแหน่งหัวหน้างานแนะแนว         โทรศัพท ์ 045-429050  
 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-9651794       

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร :    
การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหา 

ความช่วยเหลือจากบุคคลหนึ่งที่ ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วนี้   
จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพ่ือช่วยเหลือบุคคลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถน า
ตัวของเขาเองไปสู่ความงอกงามและความเจริญสูงสุดอันเป็นจุดหมายในสังคมและการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา นโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 

 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ 
ประจ าปีการศึกษา 2560  ให้กับนักศึกษาระดับชั้ น  ปวช . 3  และ ปวส .  2  ที่ จะส า เ ร็ จการศึกษาใน 
ปีการศึกษา  2560 

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร : 
 3.1 เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา   
 3.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

4. ผลผลิตโครงกำร (Output) : นักเรียน นักศึกษาจ านวน 1,222 คน 

5. ผลลัพธ์โครงกำร  (Outcome) : นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ เกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

6. กลุ่มเป้ำหมำย  :  

 6.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 จ านวน  480 คน 

 6.2 นักศึกษาระดับ ปวส.2  จ านวน 742 คน 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  :  เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา  และสร้างความ 
มั่นใจให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1,222 คน 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาได้

ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ เกิดความมั่นใจ

ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

รายการ 

เชิงเวลา 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตรมำส 
() 

เป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำ
ร 

งบ
ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

 
 

  1,222 คน วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่งมอบหมาย
งาน 

 
 

    - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

    - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

 
 

    - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

    - - - - 

6. ประเมินผลโครงการ   
    - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
 

    - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

 
- 

  
 
 

 

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ช่ือโครงกำร โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นางสาวพรปวีณ์  ก้านเพชร  
 ต าแหน่งหัวหน้างานแนะแนว         โทรศัพท ์ 045-429050  
 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-9651794       

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร :    
การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหา 

ความช่วยเหลือจากบุคคลหนึ่งที่ ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วนี้   
จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพ่ือช่วยเหลือบุคคลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถน า
ตัวของเขาเองไปสู่ความงอกงามและความเจริญสูงสุดอันเป็นจุดหมายในสังคมและการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา นโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 

 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ 
ประจ าปีการศึกษา 2560  ให้กับนักศึกษาระดับชั้ น  ปวช . 3  และ ปวส .  2  ที่ จะส า เ ร็ จการศึกษาใน 
ปีการศึกษา  2560 

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร : 
 3.1 เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา   
 3.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

4. ผลผลิตโครงกำร (Output) : นักเรียน นักศึกษาจ านวน 1,222 คน 

5. ผลลัพธ์โครงกำร  (Outcome) : นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ เกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

6. กลุ่มเป้ำหมำย  :  

 6.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 จ านวน  480 คน 

 6.2 นักศึกษาระดับ ปวส.2  จ านวน 742 คน 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  :  เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา  และสร้างความ 
มั่นใจให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1,222 คน 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาได้

ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ เกิดความมั่นใจ

ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

รายการ 

เชิงเวลา 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    1,222 วท.เดชอุดม 5,000 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

      - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

      - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

      - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

      - - - - 

6. ประเมินผลโครงการ       - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

      - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

 
5,000 

  
 
 

 

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ช่ือโครงกำร ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นางสาวพรปวีณ์  ก้านเพชร  
 ต าแหน่งหัวหน้างานแนะแนว         โทรศัพท ์ 045-429050  
 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-9651794       

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร :    
การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหา 

ความช่วยเหลือจากบุคคลหนึ่งที่ ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วนี้   
จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพ่ือช่วยเหลือบุคคลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถน า
ตัวของเขาเองไปสู่ความงอกงามและความเจริญสูงสุดอันเป็นจุดหมายในสังคมและการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา นโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 

 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  จึงจัดโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560
ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 ที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2560 

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร : 
 3.1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
 3.2 เพ่ือติดตาม ส ารวจข้อมูลว่านักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

4. ผลผลิตโครงกำร (Output) : นักเรียน นักศึกษาจ านวน 1,222 คน 

5. ผลลัพธ์โครงกำร  (Outcome) : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถติดตาม ส ารวจ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และทราบข้อมูลว่า
นักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

6. กลุ่มเป้ำหมำย  :  

 6.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 จ านวน  480 คน 

 6.2 นักศึกษาระดับ ปวส.2  จ านวน 742 คน 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถติดตาม ส ารวจ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
เสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และทราบข้อมูลว่านักเรียน 
นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1,222 คน 
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถ

ติดตาม ส ารวจ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่
เ ข้ าสู่ ตลาดแรงงาน เสริ มสร้ า ง
สัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับ
นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
แ ล ะ ท ร า บ ข้ อ มู ล ว่ า นั ก เ รี ย น 
นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างาน
ในสถานประกอบการ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว 

รายการ 

เชิงเวลา มีนาคม 2561-กันยายน 2561 7 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    
งานแนะ

แนว 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
งานแนะ

แนว 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.อุบลราชธาน ี - - - - 

6. ประเมินผลโครงการ 
    

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.อุบลราชธาน ี - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     
 

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ช่ือโครงกำร ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นางสาวพรปวีณ์  ก้านเพชร  
 ต าแหน่งหัวหน้างานแนะแนว         โทรศัพท ์ 045-429050  
 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-9651794       

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร :    
การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหา 

ความช่วยเหลือจากบุคคลหนึ่งที่ ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วนี้   
จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพ่ือช่วยเหลือบุคคลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถน า
ตัวของเขาเองไปสู่ความงอกงามและความเจริญสูงสุดอันเป็นจุดหมายในสังคมและการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา นโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 

 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  จึงจัดโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560
ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 ที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2560 

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร : 
 3.1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
 3.2 เพ่ือติดตาม ส ารวจข้อมูลว่านักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

4. ผลผลิตโครงกำร (Output) : นักเรียน นักศึกษาจ านวน 1,222 คน 

5. ผลลัพธ์โครงกำร  (Outcome) : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถติดตาม ส ารวจ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และทราบข้อมูลว่า
นักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

6. กลุ่มเป้ำหมำย  :  

 6.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 จ านวน  480 คน 

 6.2 นักศึกษาระดับ ปวส.2  จ านวน 742 คน 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถติดตาม ส ารวจ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
เสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และทราบข้อมูลว่านักเรียน 
นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1,222 คน 
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถ

ติดตาม ส ารวจ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่
เ ข้ าสู่ ตลาดแรงงาน เสริ มสร้ า ง
สัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับ
นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
แ ล ะ ท ร า บ ข้ อ มู ล ว่ า นั ก เ รี ย น 
นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างาน
ในสถานประกอบการ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว 

รายการ 

เชิงเวลา มีนาคม 2561-กันยายน 2561 7 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    
งานแนะ

แนว 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
งานแนะ

แนว 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.อุบลราชธาน ี - - - - 

6. ประเมินผลโครงการ 
    

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.อุบลราชธาน ี - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     
 

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงกำร/กิจกรรม  ตำม  พ.ร.บ.  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2561 
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจ าปีการศึกษา  2560 
 ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         

ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์  045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-8446305                        

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :    
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (ปรับปรุงแก้ไข พศ  2545  ) มาตรการ 22,23  และ 24  
ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรม
เพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  และการปรันคุณภาพ  มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   
สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี  (3 D) 
ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติด (Drug – Free)  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงได้จัดด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) 
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยและประพฤติ  ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ก าหนดเป้าหมายด้านผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตาม
แผนพัฒนา 5 ดี 5 เก่ง  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะ
วิชาชีพ  เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น    

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :     นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  2,440  คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :   นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ นักศึกษา
ให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐานและการประกวด
กิจกรรมองค์การ  เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น    

6. กลุ่มเป้าหมาย :   
 6.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  1,480  คน 
 6.2 นักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  960  คน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :      วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม(สถานที่ท่ีรับการประเมินในแต่ละระดับ) 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ได้ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ   การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐานและการประกวดกิจกรรมองค์การ  เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น    
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ                     

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผลโครงการ 
    

งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     
 

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 5. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

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

จ านวน  960  คน 

คน 
 

คน 
 

เชิงคุณภาพ ได้ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะ
วิชาชีพ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐานและการประกวด
กิจกรรมองค์การ  เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น     
  

 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561     12  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  390,000  บาท   บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1. ชื่อโครงการ  โครงการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา  2560  

 ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์  045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-8446305   

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :    
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (ปรับปรุงแก้ไข พศ  2545  ) มาตรการ 22,23  
และ 24  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัด
กิจกรรมเพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอันพ่ึงประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  และการปรันคุณภาพ  มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เป็นกิจกรรม
ที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 
ดี  (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกัน
ภัยจากยาเสพติด (Drug – Free)  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงได้จัดด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) 
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยและประพฤติ  ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ก าหนดเป้าหมายด้านผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตาม
แผนพัฒนา 5 ดี 5 เก่ง  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และ
พัฒนาหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้มีความเป็นเลิศและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของสมาชิกได้    

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :     นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  2,440  คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :   ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และพัฒนาหน่วย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้มีความเป็นเลิศและเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
สมาชิกได้    

6. กลุ่มเป้าหมาย :   

6.3 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  1,480  คน 
6.4 นักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  960  คน 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :      วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม(สถานที่ท่ีรับการประเมินในแต่ละระดับ) 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และพัฒนาหน่วยองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้มีความเป็นเลิศและเป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกได้และ
เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น                         

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ                     

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผลโครงการ 
    

งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 2,440 คน 

เชิงคุณภาพ ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และพัฒนา
หน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม ให้มีความเป็นเลิศและเป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกได้และเป็น
ตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น       

 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561     12  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  85,000  บาท   บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการการจัดกิจกรรมกีฬา ดนตรี สนทนาการและการแสดง และพัฒนาบุคลิกภาพประจ าปีการศึกษา 2561 
  ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         

 ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์  045-429050                 
  โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-8446305       

 2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :    
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (ปรับปรุงแก้ไข พศ  2545  ) มาตรการ 22,23  และ 24  
ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรม
เพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  และการปรันคุณภาพ  มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี  (3 D) 
ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติด (Drug – Free)  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ประเทศชาติของเราก าลังอยู่ในสถานการณ์ต่อสู้เพ่ิมเอาชนะยา
เสพติด ดนตรี ศิลปะจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในป้องกันมิให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างได้ผล และยัง
ส่งผลอย่างมากมายไปถึงการแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆส าหรับเยาวชนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร ทะเลาะวิวาท และการเสพสิ่งเสพติดต่างๆเพ่ือให้นักศึกษาอาชีวศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเล่นดนตรี 
ประกวดดนตรี และกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เพ่ือเกิดความสมานฉันท์สืบไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 3.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในการฝึกฝนการเล่นดนตรี ร้องเพลง และเป็นการส่งเสริมหารายได้  
ระหว่างเรียน 
 3.2  เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในด้านดนตรี การร้องเพลง ลีลาศ ที่ตนถนัด 
 3.3  เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่นักศึกษา และครูอาจารย์ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 3.4  เพ่ือให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง ที่ได้มาศึกษาเล่าเรียนด้านอาชีพใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์    
ห่างไกลยาเสพติด              

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :    ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  2,440 คน                                                                                               

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  ได้นักดนตรีฝีมือดี เพ่ือเป็นตัวแทนของวิทยาลัยในการประกวดดนตรีในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป                                                                                             

6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษา จ านวน   2,440 คน                                      

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :    ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    นักเรียน นักศึกษาได้เล่นดนตรี เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการส่งเสริมหา
รายได้ระหว่างเรียนและมีสุขภาพจิตดี ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดี  และได้นักดนตรีฝีมือดี เพ่ือเป็น
ตัวแทนของวิทยาลัยในการประกวดดนตรีในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    อวท. วท.เดชอุดม 57,000 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,000    

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
 

2,440 
คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษาได้เล่นดนตรี เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  และ
เป็นการส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียน ได้พัฒนาศักยภาพในด้านดนตรี การ
ร้องเพลง ลีลาศ ที่ตนถนัดความภาคภูมิใจในตนเอง ที่ได้มาศึกษาเล่าเรียน
ด้านอาชีพใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 

 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561   1 ปี 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  57,400 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1. ชื่อโครงการ  โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2561 

 ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูม ิ                        
 ต าแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์   045-429050                  

 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  094-6654470      

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :    
 ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้
ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการคุ้มครองความปลอดภัยทางร่างกายและทรัพย์สินของนักเรียน 
นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้รับการประกันอุบัติเหตุ และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองใน
ด้านค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต เมื่อนักเรียน นักศึกษาประสบอุบัติเหตุทางจราจร 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการประกันอุบัติเหตุ 
3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีหลักประกันด้านความปลอดภัยและความมั่นใจในการด าเนินชีวิต 

          3.3  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :    นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน   2,440  คน                                                                                               

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :    นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อประสบ
อุบัติเหตุและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา  

6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน   2,440  คน                                                                                               

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :      ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                      
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อประสบอุบัติเหตุและ
ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

 
 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 2,440   คน  
เชิงคุณภาพ    นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้าน

ประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ได้มาตรฐาน 
 

เชิงเวลา เดือนพฤษภาคม 2561- มีนาคม 2562 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินบ ารุงการศึกษา   430,200 บาท 
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2561  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    อวท. วท.เดชอุดม 430,200 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 430,200    

 
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2561  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2561 
       ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูมิ                        
       ต าแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050  
       โทรสาร 045-429050  โทรศัพท์เคลื่อนที่   094-6654470       

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของความปลอดภัย
จากโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคติดต่อต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี เฝ้าระวังโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคติดต่อรู้จักวิธีการดูแลรักษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ 
โดยค าแนะน าจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

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

          3.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงความสมบูรณ์หรือความผิดปกติของร่างกายตนเอง 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ านวน  2,440  คน                                                                                                 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :   นักเรียนและนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี                                                                                       

6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ านวน  2,440  คน 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :   ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                            

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : นักเรียนและนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและนักเรียนและนักศึกษาทราบ
ผลการตรวจสุขภาพของตนเองว่ามีสุขภาพสมบูรณ์หรือผิดปกติหรือไม่                    

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

 

 

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   2,440     คน  
เชิงคุณภาพ นักเรียนและนักศึกษาทราบผลการตรวจสุขภาพร่างกายว่ามีความสมบูรณ์

ดีหรือไม่ 
 

เชิงเวลา เดือน พฤษภาคม  2561 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 430,200 บาท 
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2561  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    อวท. วท.เดชอุดม 430,200 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 430,200    

 
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2561  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ   โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจ าปี  2561 
  ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูมิ     
  ต าแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050     
  โทรสาร 045429050 โทรศัพท์เคลื่อนที่  094-6654470       

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพให้
ผู้เรียนมีสุขภาพพลนามัยแข็งแรงสมบูรณ์และสุขภาพจิตที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์
ไว้ใช้ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบ
อุบัติเหตุไดท้ันเวลาและปลอดภัย  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือให้มียาและเวชภัณฑ์ไว้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัย 
3.2  เพ่ือให้เป็นแหล่งบริการด้านสุขภาพอนามัย 

          3.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใส่ใจ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 

4. ผลผลติโครงการ (Output) :   ผู้รับการตรวจสุขภาพ  จ านวน    2,440  คน                                                                                           

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : ผู้รับการตรวจสุขภาพรู้ข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง                                                                                                

6. กลุ่มเป้าหมาย :   
6.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชุดม     จ านวน     2,440  คน 
6.2 บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม        จ านวน       109  คน 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :     ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                            

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรได้รับยาและเวชภัณฑ์ไว้ใช้ในการดูแลรักษาและปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและนักเรียน นักศึกษา บุคลากรได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน                   

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ  2,549 คน     
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึนภายหลังจากท่ี

ได้รับบริการ 
 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2561 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบรายได้ส่วนราชการ 30,000  บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    สวัสดิการ วท.เดชอุดม 30,000 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    สวัสดิการ วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000    

 
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการบริจาคโลหิตประจ าปี  2560-2561 
  ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูมิ     
  ต าแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050     
  โทรสาร 045429050 โทรศัพท์เคลื่อนที่  094-6654470               
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ

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

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

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

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

เหล่ากาชาดมีโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ    
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

 

 

 

 

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

ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกท่ีดี 
 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561   2 ครั้ง 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  2,000  บาท บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    สวัสดิการ วท.เดชอุดม 2,000 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    สวัสดิการ วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000    
 
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการท าบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่า  –  ต้อนรับปีใหม่   2561 
 ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ                       

  ต าแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร   โทรศัพท์ 045-429050     
  โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-9699698    

2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ด้วยการจัดกิจกรรมท าบุญส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่  
เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อวิถีสังคมของไทย และมีความเป็นสากลที่มนุษยชาติในโลกให้ความส าคัญ ซึ่ง
เป็นวันสัญลักษณ์แห่งการส่งความรักความสุขและความสามัคคีต่อกัน ขณะเดียวกันสังคมไทยเป็นสังคมที่ยึด
มั่นต่อสถาบันหลักของชาติ กล่าวคือสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ อยู่คู่คนไทยมายาวนาน  
จึงท าให้สังคมไทยมีความรักและผูกพันกับสถาบันหลักของชาติเป็นอย่างมากการปลูกฝังและขัดเกลาจิตใจ
ของคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรมยึดหลักธรรมที่ส่งเสริมและเสริมสร้างให้เป็นคนมีความสามัคคี  มี
สัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน เสียสละ อดทนมีความตื่นตัวและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคมโลก
ปัจจุบัน และมีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง และหน้าที่การงานหน่วยงาน หรือองค์กรควรตระนักในเรื่อง
ดังกล่าว และต้องมีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างจิตส านึก และขวัญก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องอยู่
เสมอ 

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

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

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :    บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  109  คน                                                                                                 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพิ่มขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และท ากิจกรรมร่วมกัน                                                                                             

6. กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  109  คน  ได้ร่วมกิจกรรมและสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 

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

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    สวัสดิการ วท.เดชอุดม 3,000 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    สวัสดิการ วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000    
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ -บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  109 คน  ได้ร่วมกิจกรรม

และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 
 คน 

เชิงคุณภาพ -ร้อยละ 90 ของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เกิดขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  3,000   บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1. ชื่อโครงการ    โครงการรดน้ าด าหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ าปี   2561 

          ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ                      
 ต าแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร  โทรศัพท์ 045-429050     

  โทรสาร 045-429050   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-9699698    

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นราชประเพณีของไทยแต่
โบราณ  มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันงดงามมาช้านาน  และสิ่งที่นิยมกระท า
กันมาก็คือ การรดน้ าด าหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ  อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที  และสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่  ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย  ซึ่งถือว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่
สถาบันครอบครัวและสังคมให้ความเคารพนับถือเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ความสามารถ วัฒนธรรม ประเพณี 

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

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

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :       บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  109  คน  

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :     ได้ร่วมกิจกรรมและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  109 คน  

7 พ้ืนที่ด าเนินการ : ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ร้อยละ 90 ของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ได้ร่วมสืบทอดประเพณี   วัฒนธรรม
ไทย เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ               

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    บุคลากร วท.เดชอุดม 3,000 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000    
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  109   คน 
เชิงคุณภาพ -ร้อยละ 90 ของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เกิดขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

เชิงเวลา ระหว่างเดือน เมษายน    1 วัน วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  3,000   บาท 
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โครงการ / กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับแผนกและสาขาวิชา  ประจ าปี
การศึกษา  2561 

 ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล  นางสาวเพชรชรัตน์  โพธิ์ศรี                        
 ต าแหน่ง หัวหน้างานงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     โทรศัพท์ 045-249-050   
 โทรสาร 045-249-050   โทรศัพท์เคลื่อนที่     089-2853728      

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 หมวด 6มาตรา 48 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการ ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชนประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
ก าหนด  เพ่ือรองรับการประเมินและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพภายในสถานศึกษา  ที่
จากส านักงานรับรองมาตรฐานแลประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การประกันฯ  มาตรฐานที่  7  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

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

3.1  เพ่ือสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
3.2  เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
3.3 เพ่ือให้การบริหารและจัดการภายในวิทยาลัย ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทราบจุดเด่นและจุดที่

ควรพัฒนาของมาตรฐาน  ประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี  2561 
3.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดยต้นสังกัด  ประจ าปีการศึกษา  2561 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) :  
 4.1 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  109  คน 
 4.2 คณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม  จ านวน 63  คน                                                                                                                                                                         

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :   
5.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่ 
5.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ   
5.3 การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน                                                                                                                                                
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6. กลุ่มเป้าหมาย :   
6.1 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  109  คน 

 6.2 คณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม  จ านวน 63  คน                                                                                                               
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                              
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

8.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่ 
8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ   
8.3 การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น         

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ                                                   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    บุคลากร วท.เดชอุดม 3,000 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล     งานวิจัย ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 172   คน 
เชิงคุณภาพ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐาน

ฉบับใหม่ ทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้  
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่ใช้งบประมาณ        บาท 
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โครงการ วท.ดด. 
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000    
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  2561 
  ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล  นางสาวเพชรชรัตน์  โพธิ์ศรี                        
  ต าแหน่ง หัวหน้างานงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    โทรศัพท์ 045-249-050 
  โทรสาร 045-249-050   โทรศัพท์เคลื่อนที่     089-2853728      

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 หมวด 6มาตรา 48 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการ ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชนประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
ก าหนด  เพ่ือรองรับการประเมินและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพภายในสถานศึกษา  ที่
จากส านักงานรับรองมาตรฐานแลประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การประกันฯ  มาตรฐานที่  7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงด าเนินจึงด าเนินโครงการ
จัดท าและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  2560  ขึ้น  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  พัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน และเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ SAR ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 3.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน 
 3.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) :  บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  109  คน                                                                                                                                                                         

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  2561 ได้เผยแพร่ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมรับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  109  

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
 8.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  2561 ได้เผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ                                                   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -    

   
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 172  คน 
เชิงคุณภาพ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  2560ได้เผยแพร่

ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมรับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

 

เชิงเวลา เดือน พฤษภาคม  2561   1 วัน วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย      บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
      ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล  นางสาวเพชรชรัตน์  โพธิ์ศรี                        
  ต าแหน่ง หัวหน้างานงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    โทรศัพท์ 045-249-050 
  โทรสาร 045-249-050   โทรศัพท์เคลื่อนที่     089-2853728          

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 หมวด 6มาตรา 48 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการ ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชนประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
ก าหนด  เพ่ือรองรับการประเมินและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพภายในสถานศึกษา  ที่
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การประกันฯ  มาตรฐานที่  7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงด าเนินจึงด าเนินโครงการ
รับการประเมินคุณภาพภายนอกสี่รอบประจ าปีการศึกษา  2560  ขึ้น  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  พัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เรียน และเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

3.1เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
    3.2 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

3.3 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดได้ มีแนวทางและวิธีการเก็บรวบรวม  
เอกสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) :  บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  109  คน                                                                                                                                                                        
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  

5.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่ 
5.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ 

 5.3 การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน                                                                                                                                                      
6. กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  109  คน                                                                                                                   
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

8.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่ 
8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ 
8.3 การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ                                                   

 
 10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -    
   
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 172   คน 

คน 
เชิงคุณภาพ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐาน

ฉบับใหม่ทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ 
 

เชิงเวลา เดือน พฤษภาคม  2561        1 เดือน      เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย          บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรม
จริยธรรม  และจรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษา        

  ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพรปวีณ์  ก้านเพชร                        
  ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน โทรศัพท์ 045-429-050   
  โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  0839651794 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีนโยบายการติดตาม ส ารวจผู้ส าเร็จ
การศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานและสร้างสัมพันธไมตรีกับครอบครัว นักศึกษา เพ่ือทราบข้อมูลว่านักเรียน นักศึกษาคน
ใด ศึกษาต่อหรือทางานในสถานประกอบการ ประกอบ ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งตรงกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่  12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน 
ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  และตัวบ่งชี้ที่  19  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา 
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
 3.1 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละรุ่น 
 3.3 เพ่ือศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือหาวิธีให้ความช่วยเหลือและน ามาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 3.4 เพ่ือน าข้อมูลมาก าหนดรูปแบบด้านความต้องการแรงงานในสถานประกอบการน ามาปรับการเรียนการ
สอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  นักเรียน นักศึกษาที่จะจบปีการศึกษา 2560 1,500 คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : ได้ทราบผลการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ส าเร็จการศึกษาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละรุ่นศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษาหาวิธีให้ความช่วยเหลือและ
น ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   และน าข้อมูลมาก าหนด
รูปแบบด้านความต้องการแรงงานในสถานประกอบการน ามาปรับการเรียนการสอนให้ตรงกับ   ตลาดแรงงาน 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ                                                                                     

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมที่จะจบปีการศึกษา 2560  จ านวน 1,500 คน 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้ทราบผลการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษา  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึ กษากับ
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นักศึกษาในแต่ละรุ่นศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  หาวิธีให้ความช่วยเหลือและน ามาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  และน าข้อมูลมาก าหนดรูปแบบด้าน
ความต้องการแรงงานในสถานประกอบการน ามาปรับการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานประกอบการ 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1,500 คน 
เชิงคุณภาพ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ

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

 

เชิงเวลา เดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนมกราคม 2561 90  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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ใช้ด าเนินการ
โครงการ 
5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -    
   
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2560 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการเปิดบ้านแนะแนว DTEC Open House 2017 
  ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพรปวีณ์  ก้านเพชร                        
  ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน โทรศัพท์ 045-429-050   
  โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  0839651794 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  ตามภารกิจและนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์  การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล 
พ.ศ. 2555 – 2569 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน การขยายโอกาสในการ
เรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาและการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม การ
ประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 3.1 เพ่ือรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในสายอาชีวศึกษา รองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร การรบริ
การ 
 3.3 เพ่ือเตรียมก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการเปิด
เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 500 คน 
 4.2 นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  500 คน 
 4.3 ครู บุคลากรและประชาชนโดยทั่วไป  จ านวน  100 คน 
 4.4 ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    จ านวน  900 คน                                                                   

5. ผลลัพธโ์ครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจ าปีการศึกษา2560เพ่ิมข้ึนในสายอาชีวศึกษา 
เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร การบริการ  และเตรียมก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับการเปิดเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน                                                                                                                                    

6. กลุ่มเป้าหมาย :  
 6.1 นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 500 คน 
 6.2 นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  500 คน 
 6.3 ครู บุคลากรและประชาชนโดยทั่วไป  จ านวน  100 คน 
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 6.4 ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    จ านวน  900 คน 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึนในสายอาชีวศึกษา เพ่ือ
เป็นการรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร การรบริการ  และเตรียมก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการเปิดเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1  นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ  ระดับมัธยมศึกษา

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

 
500  คน 
 
500  คน 
100  คน 
 
900  คน 

เชิงคุณภาพ 1  สนองนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน 
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ใน
การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในสายอาชีวศึกษา รองรับการ
ขยายตัวภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การรบริการ และ
เตรียมก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการเปิดเศรษฐกิจ
ประชาคมอาเซียน 

 

เชิงเวลา เดือนมกราคม 2561 30  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ 80,000  บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    บุคลากร วท.เดชอุดม 80,000 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000    

   
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงการ  โครงการศิษย์เก่าแนะแนวน้องท างานและศึกษาต่อ 
 ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพรปวีณ์  ก้านเพชร                        

  ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน โทรศัพท์ 045-429-050   
 โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  0839651794 

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

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1  เพ่ือให้นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 2.  เพื่อให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

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

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

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

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียน  นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ 

และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3    

2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2   
250 คน 
150 คน 

เชิงคุณภาพ 1  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อ
ภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ และนักศึกษาที่
จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 

เชิงเวลา เดือนพฤษภาคม 2561 30  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -    

   
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พรบ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 

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

1. ชื่อโครงการ  โครงการวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2560 (Merry  Christmas  and  
Happy  New  Years 2018) 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวเพชรชรัตน์  โพธิ์ศรี                          
ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  โทรศัพท์ 045-429-050     
โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-2853728                

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน  นักศึกษามีความกล้า
แสดงออกในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

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

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

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

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

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

สื่อสารภาษาอังกฤษและมีความรู้สึกใกล้ชิดกับครูสอนภาษาอังกฤษต่างประเทศยิ่งขึ้น  อันเป็นจุดที่ท าให้
นักเรียน  นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีและให้ความส าคัญความสนใจต่อภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/
วิธีด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรในไตร
มำส () 

เป้ำหมำย พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

หมวดเงิน (ระบุจ ำนวนเงิน : บำท) 

    
งบ 

ด ำเนินกำร 
งบ

ลงทุน 

งบ
รำยจ่ำย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    บุคลากร วท.เดชอุดม 10,000 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000    
   
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2    

2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  
3.  คณะครูและเจ้าหน้าที่   

986 คน 
175 คน 
  50 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น  มีความใกล้ชิดกับ
ครูสอนภาษาต่างประเทศและมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ                                                                                     

 

เชิงเวลา เดือน ธันวาคม 2560 1  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ 10,000 บาท 
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รำยละเอียดครุภัณฑ์ 
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วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แผนงานการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา
โครงการ  จดัการอาชีวศึกษา
งบลงทนุ หมวดครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์การศึกษา     3,155,100       บาท
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ

1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
1.1 เคร่ืองปร้ินเตอร์พร้อมองิค์แท้งค์ 11 เคร่ือง 7,500        82,500           งานพสัดุ(ทุกสาขาวิชา)

1.2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ชนิด PC 2 เคร่ือง 20,000      40,000           งานบริหารงาน

1.3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ชนิด All in one 1 เคร่ือง 20,000      20,000           งานการเงิน

1.4 เคร่ืองปร้ินเตอร์ขาว -ด า 1 เคร่ือง 5,000        5,000            งานการเงิน

1.5 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ชนิด All in one 1 เคร่ือง 40,000      40,000           งานทะเบยีน

1.6 เคร่ืองตัดหญ้าแบบสายสะพาย 2 เคร่ือง 15,000      30,000           งานอาคารฯ

1.7 เคร่ืองปร้ินเตอร์พร้อมองิค์แท้งค์  1 เคร่ือง 7,500        7,500            งานบคุลากร

1.8 รถตู้ 1 คัน 1,300,000   1,300,000       งานพสัดุ 

1,525,000       
2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2.1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ชนิด PC 1 เคร่ือง 20,000      20,000           งานวางแผนฯ

2.2 เคร่ืองปร้ินเตอร์พร้อมองิค์แท้งค์ 1 เคร่ือง 7,500        7,500            งานวางแผนฯ

2.3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ชนิด PC 1 เคร่ือง 20,000      20,000           งานประกนัคุณภาพ

2.4 เคร่ืองปร้ินเตอร์พร้อมองิค์แท้งค์ 1 เคร่ือง 7,500        7,500            งานประกนัคุณภาพ

2.5 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ชนิด PC 1 เคร่ือง 20,000      20,000           งานศูนย์ขอ้มูล

2.6 เคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง 31,000      31,000           งานศูนย์ขอ้มูล

2.7 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ชนิด PC 1 เคร่ือง 20,000      20,000           งานการค้าฯ

2.8 เคร่ืองปร้ินเตอร์พร้อมองิค์แท้งค์ 1 เคร่ือง 7,500        7,500            งานความร่วมมือ

2.9 ตู้กระจกบานเล่ือน 5 ฟตุ 1 หลัง 5,000        5,000            งานความร่วมมือ

2.10 เคร่ืองปร้ินเตอร์พร้อมองิค์แท้งค์ 1 เคร่ือง 7,500        7,500            งานวิจัยฯ

146,000         
3 ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา

3.1 เคร่ืองปร้ินเตอร์พร้อมอิง้ค์แท้งค์ 1 เคร่ือง 7,500        7,500            งานโครงการพเิศษ

3.2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ชนิด PC 1 เคร่ือง 20,000      20,000           งานโครงการพเิศษ

3.3 เคร่ืองโปรเจ็คเตอร์ขนาด 1 เคร่ือง 25,000      25,000           งานโครงการพเิศษ

3.4 เคร่ืองขยายเสียง 1 เคร่ือง 12,000      12,000           งานโครงการพเิศษ

3.5 ไมโครโฟน(ไมค์ลอย) 1 ตัว 2,000        2,000            งานโครงการพเิศษ

รายระเอียดครุภัณฑ์   ทีจ่ดัซ้ือด้วยเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

จ านวนเงิน

รวมยอดครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รวมยอดครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ



174  

                 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2561  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

 
 
 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ
3.6 ตู้ล าโพงแบบแขวน 1 คู่ 6,000        6,000            งานโครงการพเิศษ

3.7 เคร่ืองปร้ินเตอร์พร้อมอิง้ค์แท้งค์ 1 เคร่ือง 7,500        7,500            งานแนะแนว

3.8 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ชนิด PC 1 เคร่ือง 20,000      20,000           งานแนะแนว

100,000         
4 ฝ่ายวิชาการ

4.1 คอมพวิเตอร์ชนิดพกพา(โน๊ตบุค๊) 1 เคร่ือง 27,000      27,000           งานส่ือฯ

4.2 เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ 1 เคร่ือง 5,000        5,000            งานวัดผลฯ

4.3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in one 1 เคร่ือง 20,000      20,000           งานทวิภาคี

4.4 เคร่ืองปร้ินเตอร์พร้อมอิง้ค์แท้งค์ 1 เคร่ือง 7,500        7,500            งานทวิภาคี

4.5 ชั้นวางหนังสือสูง 2 ช่วง ปิดไมด้้านข้างและด้านบน2 หลัง 14,000      28,000           งานวิทยบริการฯ

4.6 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in one 1 เคร่ือง 20,000      20,000           งานพฒันาหลักสูตร

4.7 เคร่ืองปร้ินเตอร์พร้อมอิง้ค์แท้งค์ 1 เคร่ือง 7,500        7,500            งานพฒันาหลักสูตร

4.8 เคร่ืองโปรเจ็คเตอร์ 1 เคร่ือง 25,000      25,000           สาขาการตลาด

4.9 ชุดหัวแบ่งและอปุกรณ์การกดัเฟอืง 1 ชุด 40,000      40,000           สาขาเคร่ืองมือกล

4.10 ชุดนิวเมติกส์ไฟฟา้ 2 ชุด 25,000      50,000           สาขาไฟฟา้ก าลัง

4.11 เกา้อีเ้ล็คเชอร์ 20 ตัว 1,200        24,000           สาขาอเิล็กฯ

4.12 เกา้อีห้ัวกลม 20 ตัว 750          15,000           สาขาอเิล็กฯ

4.13 กล้องระดับ 2 ตัว 25,000      50,000           สาขากอ่สร้าง

4.14 เคร่ืองเชื่อมทิก 1 เคร่ือง 30,000      30,000           สาขาชา่งเชื่อม

4.15 ทีวี 49 นิ้ว 2 เคร่ือง 20,000      40,000           สาขาการบญัชี

4.16 เคร่ืองโปรเจ็คเตอร์ 1 เคร่ือง 25,000      25,000           สาขาคอมฯ

4.17 เคร่ืองโปรเจ็คเตอร์ 1 เคร่ือง 25,000      25,000           แผนกสามัญฯ

4.18 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in one 1 เคร่ือง 20,000      20,000           แผนกสามัญฯ

4.19 โต๊ะเขียนแบบ 20 ตัว 2,500        50,000           แผนกเทคนิคพืน้ฐาน

4.20 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in one 1 เคร่ือง 20,000      20,000           สาขาเคร่ืองกล

4.21 เคร่ืองมอืวัดละเอยีด 1 ชุด 100,000     100,000         สาขาเคร่ืองกล

4.22 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ 1 ชุด 25,000      25,000           เฉพาะทางสามัญ

4.23 เคร่ืองปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู 2 เคร่ือง 55,000      110,000         เฉพาะทางสามัญ

4.24 ตู้กระจกบานเล่ือน 5  ฟตุ 1 หลัง 5,000        5,000            เฉพาะทางสามัญ

4.25 Smart TV 55 นิ้ว 1 เคร่ือง 30,000      30,000           เฉพาะทางสามัญ

4.26 ชุดล าโพงเคร่ือเสียง 1 ชุด 24,000      24,000           เฉพาะทางสามัญ

4.27 พดัลมโคจร 4 ตัว 10,000      40,000           เฉพาะทางสามัญ

4.28 ชุดผ้ามา่น(ริมหน้าต่าง+แถวประตูทางเข้า) 1 ชุด 30,000      30,000           เฉพาะทางสามัญ

4.29 โต๊ะส านักงาน 1 ตัว 5,000        5,000            เฉพาะทางสามัญ

รวมยอดครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา
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ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ
4.30 เกา้อีส้ านักงาน 1 ตัว 2,000        2,000            เฉพาะทางสามัญ

4.31 กล้องวงจรปิด 1 ชุด 8,640        8,640            เฉพาะทางสามัญ

4.32 กร่ิงสัญญาณเตือน 1 เคร่ือง 1,500        1,500            เฉพาะทางสามัญ

4.33 เกา้อีแ้ล็คเชอร์ 40 ตัว 1,440        57,600           เฉพาะทางสามัญ

4.34 ถังดับเพลิง 1 ถัง 1,500        1,500            เฉพาะทางสามัญ

4.35 คอมพวิเตอร์ชนิด All in one 1 เคร่ือง 20,000      20,000           เฉพาะทางสามัญ

4.36 โต๊ะคอมพวิเตอร์ 1 ตัว 5,000        5,000            เฉพาะทางสามัญ

4.37 เกา้อีส้ านักงาน 1 ตัว 1,000        1,000            เฉพาะทางสามัญ

4.38 คอมพวิเตอร์ชนิด All in one 20 เคร่ือง 19,000      380,000         เฉพาะทางบญัชี

4.39 โต๊ะพร้อมเกา้อี้ 10 ชุด 3,886        38,860           เฉพาะทางบญัชี

1,384,100       
3,155,100       รวมทัง้สิน้  (สามลา้นหน่ึงแสนบาทถ้วน)

ยอดครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ
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รำยละเอียด โครงกำรเรียนฟรี  

เรียนดี 15 ปีอย่ำงมีคุณภำพ 
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รวม 

ภาคเรียนท่ี 2/2560 ภาคเรียนท่ี 1/2561 จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ยอดเงินทีไ่ด้รับ 723,120 บาท

1. ค่าอปุกรณ์การเรียน  230  บาท

   1.1 สาขาวิชาชพีชา่งยนต์ 502 60,030          55,430         115,460        นายปยิะวุฒิ ปอ้มเพชร

   1.2  สาขาวิชาชพีเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 329 40,250          35,420         75,670          นายวีรศักด์ิ  เรียงเงิน

   1.3  สาขาวิชาชพีเชื่อมโลหะ 195 20,700          24,150         44,850          นายโกวิทย์  เคาเลิศ

   1.4  สาขาวิชาชพีชา่งไฟฟา้ก าลัง 459 50,370          55,200         105,570        นายพบิลู ชวนชม

   1.5  สาขาวิชาชพีชา่งอเิล็กทรอนิกส์ 203 22,770          23,920         46,690          นายหลวง ประสานพนัธ์

   1.6  สาขาวิชาชพีชา่งกอ่สร้าง/โยธา 199 21,160          24,610         45,770          นายจรินทร์เทพ เขยีวสดอมรกลุ

   1.7  สาขาวิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศ -         -               -              -               นายธนาธิป  สอนอาจ

   1.8  สาขาวิชาชพีการบญัชี 400 42,550          49,450         92,000          นายวิเศรษฐ  ศรีแสง

   1.9  สาขาวิชาชพีคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 330 34,270          41,630         75,900          นางสาวสายฝน  สาระผล

   1.10 สาขาวิชาชพีการขาย/การตลาด 155 15,870          19,780         35,650          นางสาวนงรัก  บญุเสริฐ

รวม 2,772      307,970        329,590        637,560        

รายละเอียดเงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  2561

1. ค่าอุปกรณ์การเรียน  วงเงิน   230  บาท/คน/ภาคเรียน

วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม

รายการ จ านวน นร.
จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ
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รวม 

ภาคเรียนท่ี 2/2560 ภาคเรียนท่ี 1/2561 จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ยอดเงินทีไ่ด้รับ  1,497,600  บาท

2. ค่าเครืองแบบนักเรียน  900  บาท

   2.1  สาขาวิชาชพีชา่งยนต์ 241 216,900        216,900        นายปยิะวุฒิ ปอ้มเพชร

   2.2  สาขาวิชาชพีเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 154 138,600        138,600        นายวีรศักด์ิ  เรียงเงิน

   2.3  สาขาวิชาชพีเชื่อมโลหะ 105 94,500         94,500          นายโกวิทย์  เคาเลิศ

   2.4  สาขาวิชาชพีชา่งไฟฟา้ก าลัง 240 216,000        216,000        นายพบิลู ชวนชม

   2.5  สาขาวิชาชพีชา่งอเิล็กทรอนิกส์ 104 93,600         93,600          นายหลวง ประสานพนัธ์

   2.6  สาขาวิชาชพีชา่งกอ่สร้าง/โยธา 107 96,300         96,300          นายจรินทร์เทพ เขยีวสดอมรกลุ

   2.7  สาขาวิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศ -              นายธนาธิป  สอนอาจ

   2.8  สาขาวิชาชพีการบญัชี 215 193,500        193,500        นายวิเศรษฐ  ศรีแสง

   2.9  สาขาวิชาชพีคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 181 162,900        162,900        นางสาวสายฝน  สาระผล

   2.10 สาขาวิชาชพีการขาย/การตลาด 86 77,400         77,400          นางสาวนงรัก  บญุเสริฐ

รวม 1,433      -               1,289,700     1,289,700     

รายละเอียดเงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  2561

2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  วงเงิน   900  บาท/คน/ปี

วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม

รายการ จ านวน นร.
จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ
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รวม 

ภาคเรียนท่ี 2/2560 ภาคเรียนท่ี 1/2561 จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ยอดเงินทีไ่ด้รับ 3,144,000  บาท

3. ค่าหนังสือเรียน  1,000  บาท

   3.1  สาขาวิชาชพีชา่งยนต์ 502 261,000        241,000        502,000        นายปยิะวุฒิ ปอ้มเพชร

   3.2  สาขาวิชาชพีเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 329 175,000        154,000        329,000        นายวีรศักด์ิ  เรียงเงิน

   3.3  สาขาวิชาชพีเชื่อมโลหะ 195 90,000          105,000        195,000        นายโกวิทย์  เคาเลิศ

   3.4  สาขาวิชาชพีชา่งไฟฟา้ก าลัง 459 219,000        240,000        459,000        นายพบิลู ชวนชม

   3.5  สาขาวิชาชพีชา่งอเิล็กทรอนิกส์ 203 99,000          104,000        203,000        นายหลวง ประสานพนัธ์

   3.6  สาขาวิชาชพีชา่งกอ่สร้าง/โยธา 199 92,000          107,000        199,000        นายจรินทร์เทพ เขยีวสดอมรกลุ

   3.7  สาขาวิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศ -         -               -              -               นายธนาธิป  สอนอาจ

   3.8  สาขาวิชาชพีการบญัชี 400 185,000        215,000        400,000        นายวิเศรษฐ  ศรีแสง

   3.9  สาขาวิชาชพีคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 330 149,000        181,000        330,000        นางสาวสายฝน  สาระผล

   3.10 สาขาวิชาชพีการขาย/การตลาด 155 69,000          86,000         155,000        นางสาวนงรัก  บญุเสริฐ

รวม 2,772      1,339,000      1,433,000     2,772,000     

รายละเอียดเงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  2561

3. ค่าหนังสอืเรียน  วงเงิน   1,000  บาท/คน/ภาคเรียน

วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม

รายการ จ านวน นร.
จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ
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รายการ จ านวน นร. จ านวนเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนท่ี 2/2560 ภาคเรียนท่ี 1/2561 จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากจิการนักเรียน นักศึกษา

ยอดเงินทีไ่ด้รับ 1,316,700 บาท

4.1 กจิกรรมวิชาการ (กจิกรรมภายใต้องค์การวิชาชพี)100  บาท

   4.1.1  ชมรมวิชาชพีชา่งยนต์(50%) 502 13,050           12,050           25,100           นายปยิะวุฒิ ปอ้มเพชร

   4.1.2  ชมรมวิชาชพีเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 329 8,750             7,700             16,450           นายวีรศักด์ิ  เรียงเงิน

   4.1.3  ชมรมวิชาชพีเชื่อมโลหะ 195 4,500             5,250             9,750             นายโกวิทย์  เคาเลิศ

   4.1.4  ชมรมวิชาชพีชา่งไฟฟา้ก าลัง 459 10,950           12,000           22,950           นายพบิลู ชวนชม

   4.1.5  ชมรมวิชาชพีชา่งอเิล็กทรอนิกส์ 203 4,950             5,200             10,150           นายหลวง ประสานพนัธ์

   4.1.6  ชมรมวิชาชพีชา่งกอ่สร้าง/โยธา 199 4,600             5,350             9,950             นายจรินทร์เทพ เขยีวสดอมรกลุ

   4.1.7  ชมรมวิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 -                -                -                นายธนาธิป  สอนอาจ

   4.1.8  ชมรมวิชาชพีการบญัชี 400 9,250             10,750           20,000           นายวิเศรษฐ  ศรีแสง

   4.1.9  ชมรมวิชาชพีคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 330 7,450             9,050             16,500           นางสาวสายฝน  สาระผล

   4.1.10 ชมรมวิชาชพีการขาย/การตลาด 155 3,450             4,300             7,750             นางสาวนงรัก  บญุเสริฐ

   4.1.11 กจิกรรมองค์การวิชาชพี (20%) 26,780           28,660           55,440           นายวีระศักด์ิ  เพง็ธรรม

   4.1.12  กจิกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์(30%) 40,170           42,990           83,160           นายวีระศักด์ิ  เพง็ธรรม

รวม 2,772          133,900         143,300          277,200         

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากจิการนักเรียน นักศึกษา

4.2  กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยะธรรม (100 บาท)จ านวนนักเรียน นักศึกษา 2,772 คน

   4.2.1  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 66,950           71,650           138,600         นายวีระศักด์ิ  เพง็ธรรม

   4.2.2  กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี (ชมรมลูกเสือวิสามัญ) 66,950           71,650           138,600         นายสมศักด์ิ  ปริตัง

รวม 133,900         143,300          277,200         

รายละเอียดเงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  2561

4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  วงเงิน   475  บาท/คน/ภาคเรียน

วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม
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รายการ จ านวน นร. จ านวนเงิน จ านวนเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนท่ี 2/2560 ภาคเรียนท่ี 1/2561 จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ยอดเงินทีไ่ด้รับ  277,200 บาท

4.3  กจิกรรมทัศนศึกษา (100  บาท)

   4.3.1  ชมรมวิชาชพีชา่งยนต์ 502 26,100           24,100           50200 นายปยิะวุฒิ ปอ้มเพชร

   4.3.2  ชมรมวิชาชพีเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 329 17,500           15,400           32900 นายวีรศักด์ิ  เรียงเงิน

   4.3.3  ชมรมวิชาชพีเชื่อมโลหะ 195 9,000             10,500           19500 นายโกวิทย์  เคาเลิศ

   4.3.4  ชมรมวิชาชพีชา่งไฟฟา้ก าลัง 459 21,900           24,000           45900 นายพบิลู ชวนชม

   4.3.5  ชมรมวิชาชพีชา่งอเิล็กทรอนิกส์ 203 9,900             10,400           20300 นายหลวง ประสานพนัธ์

   4.3.6  ชมรมวิชาชพีชา่งกอ่สร้าง/โยธา 199 9,200             10,700           19900 นายจรินทร์เทพ เขยีวสดอมรกลุ

   4.3.7  ชมรมวิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 -                -                -                นายธนาธิป  สอนอาจ

   4.3.8  ชมรมวิชาชพีการบญัชี 400 18,500           21,500           40000 นายวิเศรษฐ  ศรีแสง

   4.3.9  ชมรมวิชาชพีคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 330 14,900           18,100           33,000           นางสาวสายฝน  สาระผล

   4.3.10 ชมรมวิชาชพีการขาย/การตลาด 155 6,900             8,600             15,500           นางสาวนงรัก  บญุเสริฐ

รวม 2,772          133,900         143,300          277,200         

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื+รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ยอดเงินทีไ่ด้รับ  485,100 บาท

4.4  Internet,Computer (175  บาท)  จ านวนนักเรียน นักศึกษา 2,772 คน

   4.4.1 Internet(1,339/1,433 คน) 117,162.50     125,387.50     242,550         นางสาววันนิษา แสนทวีสุข

   4.4.2  Computer(1,339/1,433 คน) 117,162.50     125,387.50     242,550         นางสาววันนิษา แสนทวีสุข

รวม 234,325         250,775          485,100         

รวมทัง้ 4 กิจกรรม เป็นจ านวนเงิน 636,025         680,675         1,316,700       
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการตามแนวพระราชด าริ รร.ต ารวจตระเวนชายแดน(ตชด.) วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
2 ครงการ อบต.สัญจร อ.ย้ิม เทศบาลเคล่ือนที่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
3 โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพ 9+1 และ 12+1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
4 โครงการฝึกอบรมระยะส้ัน* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
5 โครงการผลงานส่ิงประดิษฐ์เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
6 โครงการ ผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
7 โครงการส่งเสริมผลิตและพฒันาครูในสถานประกอบการ* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
8 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
9 โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษากอ่นออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
10 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษากอ่นออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
11 โครงการนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
12 โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาหลังกลับจากฝึกงาน/ฝึกอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

13
โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมนิสถานศึกษาทีจ่ัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสู่ความเป็นเลิศ*

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

14 โครงการจัดท าแผนการฝึกอาชีพของสาขาวิชาทีจ่ัดการเรียนการสอน* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
15 โครงการพฒันาคนดีและมคีวามสุข  ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
16 โครงการพฒันาคนเกง่และมคีวามสุข  ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
17 กจิกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรม ประจ าปีการศึกษา 2560    วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
18 กจิกรรมชุมนุมลูกเสือวิสามญัระดับสถานศึกษา ภาค ชาติ    วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
19 การประเมนิกจิกรรมลูกเสือ ระดับ อศจ., ฉ 4 ,ภาค,ชาติ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
20 โครการกจิกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
21 โครงการอบรมปฐมนิเทศค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
22 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.2,3และ ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
23 โครงการเลือกต้ังองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

ปฏิทนิปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561

ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม

พ.ศ. 2561พ.ศ 2560
ระยะเวลาด าเนินงาน

รายการโครงการล าดับที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24 โครงการอบรมเขียนแผนเชิงปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
25 โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
26 โครงการแห่เทียนพรรษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
27 โครงการแข่งขันกฬีาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
28 โครงการแข่งขันกฬีา ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
29 โครงการแข่งขันกฬีา ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
30 โครงการแข่งขันกฬีา ระดับ ชาติ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

31
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย       การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ฐานและการประกวดกจิกรรม องค์การ ระดับ 
สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

32
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย       การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ฐานและการประกวดกจิกรรม องค์การ ระดับ 
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

33
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย      การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ฐานและการประกวดกจิกรรม องค์การ ระดับ 
สถานศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

34
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย      การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ฐานและการประกวดกจิกรรม องค์การ ระดับ 
สถานศึกษาระดับระดับ ชาติ

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

35 โครงการประเมนิองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ อศจ. วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

36 โครงการประเมนิองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
37 โครงการประเมนิองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
38  โครงการพฒันาบุคลิกภาพนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
39 โครงการพธีิมอบใบประกาศแกผู้่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม

ปฏิทนิปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561

ล าดับที่ รายการโครงการ
ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการพ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์/ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
41 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เอส-โซ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
42 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก(สถานศึกษาเครือข่าย) วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
43 โครงการจัดกจิกรรมกฬีา(อปุกรณ์กฬีา) วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
44 โครงการส่งเสริมดนตรี  สันทนาการ และการแสดง วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
45 โครงการจัดท าเอกสารวิชาการ(คู่มอืนักเรีน นักศึกษา) ประจ าปี 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

46
โครงการกจิกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2560

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

47 โครงการซ่อมและท าปกหนังสือ  วารสาร วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
48 โครงการสัปดาห์ห้องสมดุ/ส่งเสริมการอา่น/วันภาษาไทย/วันสุนทรภู่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
49 โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
50 โครงการจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์และรับสมคัรนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
51 โครงการทดสอบVQ,ทดสอบมาตรฐานและฝีมอืแรงงานวิชาชีพทุกสาขาวิชา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
52 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ป้องกนัปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
53 โครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
54 โครงการ BIG CLEANING DAY (กจิกรรม 5ส.) วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
55 โครงการจัดท าวารสาร สาร DTEC ประจ าปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
56 โครงการนวสัมพนัธ์/รับการนิเทศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
57 โครงการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
58 โครงการพฒันา/ซ่อมแซมบ ารุง /ปรับปรุงอาคารสถานศึกษา ถนน โทรศัพท์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
59 โครงการพฒันาสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
60 โครงการพฒันาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและระบบฐานข้อมลู วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
61 โครงการการพฒันาวงดนตรีไทย/พืน้บ้าน วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
62 โครงกาเตรียมความพร้อมรับการประเมนิประกนัคุณภาพภายนอกรอบส่ี วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม

ปฏิทนิปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561

ล าดับที่ รายการโครงการ
ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการพ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 โครงการรับการประเมนิประกนัคุณภาพภายนอกรอบส่ี วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
64 โครงการภาษาองักฤษสู่สากล วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
65 โครงการจ้างอาสาสมคัร Projectrust วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
66 โครงการจ้างอาสาสมคัร เกาหลี วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
67 โครงการจ้างอาสาสมคัร ครูภาษาจีน วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
68 โครงการจัดท าแผ่นพบั ป้ายไวนิล ประชาสัมพนัธ์วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
69 โครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
70 โครงการค่ายอาสาพีเ่พือ่น้อง วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
71 โครงการจัดท าและเผยแพร่รายงานการประเมนิตนเอง(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
72 โครงการจัดนิทรรศการงานกาชาดอ าเภอเดชอดุม วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
73 โครงการอบรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
74 โครงการ Dtec Open House 2018 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
75 โครงการประชุมผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
76 โครงการพฒันาคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นอตัลักษณ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
77 โครงการท านุบ ารุงศาสนาศิลปและวัฒนธรรม/ประเพณี วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
78 โครงการจัดท าตารางเรียน ตารางสอนฯ ประจ าภาคเรียนที ่2/2560และ1/2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
79 โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
80 โครงการแหล่งเรียนรู้บริการวิชาชีพเพือ่ชุมชนและผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
81 โครงการส่งเสริมให้มรีายได้ระหว่างเรียน* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
82 โครงการอาชีวอาสาเทศการปีใหม ่และเทศการสงกรานต์ ปี 2561* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
83 โครการจัดหาทุนการศึกษาผู้ท าคุณประโยชน์ให้แกส่ถานศึกษาฯ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
84 โครงการจัดท าส่ือ วิดีทัศน์เสนอวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

85
โครการเชิญสถานประกอบการประชุมเพือ่ท าความเข้าใจและชี้แจงข้อตกลงระหว่าง
องค์กรลงนามความร่วมมอื ประจ าปีงบประมาณ  2561

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม

ปฏิทนิปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561

ล าดับที่ รายการโครงการ
ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการพ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

86
โครงการความร่วมมอืกบัต่างประเทศ ด้านทุนการศึกษาแลกเปล่ียนนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานต่างประเทศ

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

87 โครงการเตรียมความพร้อมรับประเมนิศูนย์บ่มเพาะ ระดับ อศจ. ภาค และชาติ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
88 โครงการรับสมคัรนักเรียน นักศึกษาใหม ่ประจ าปี 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
89 โครงการ English Camp 2017 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
90 โครงการภาษาสู่สากล วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
91 โครงการความร่วมมอืและพฒันาก าลังคนด้านอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
92 โครงการอาชีวะเพือ่แกป้ัญหาความยากจน/108 อาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
93 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(ศูนย์บ่มเพาะ)* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
94 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน (Fix it center)* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
95 โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกบักรมทางบก* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
96 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันฐานมรรถนะภาคฤดูร้อน* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

97
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพือ่เป็นมอือาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา
เพือ่สร้างทุนปัญญาชาติ*

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

98 โครงการปรับปรุงห้องน้ าภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
99 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
100 โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
101 โครงการปรับปรุงประตูมว้นหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
102 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคร่ืองกล CNC วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
103 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์สาขาวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
104 โครงการจัดท าป้ายสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
105 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคร่ืองมอืวัดไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
106 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์สาขาวิชาช่างเชื่อมฯ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
107 โครงการปรับปรุงประตูมว้นหน้าแผนกเทคนิคพืน้ฐาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม

ปฏิทนิปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561

ล าดับที่ รายการโครงการ
ระยะเวลาด าเนินงาน
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108
โครงการจัดระเบียบวินัยการจราจร และการ จอดรถจักรยานภายในสถานศึกษา/
ป้องกนัอคัคีภัย

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

109 โครงการป้องกนัการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
110 โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
111 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
112 โครงการไกล่เกีย่ข้อพพิาทใมนสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
113 โครงการตรวจเคร่ืองแต่งกายนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
114 โครงการปรับแปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาในการท ากจิกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
115 โครงการป้องกนัการมัว่สุมในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

116
โครงการประเมนิความพงึพอใจของสถานศึกษาหน่วยงานชุมชนทีม่ต่ีอคุณภาพผู้เรียน 3 
ด้าน

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

117
โครงการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
สถานประกอบการ e to e*

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

118 โครการจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
119 โครงการจัดการเรียนการสอนทุนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

120
โครงการประเมนิความพงึพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของ
สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

121
โครงการพฒันา ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมทิัศน์ของสถานศึกษา(ปรับปรุงอาคารสถานที่)

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

122 โครงการประเมนิความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมทิัศน์ของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

123
โครงการประเมนิความพงึพอใจต่อการจัดหาการใช้วัสดุ อปุกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพวิเตอร์

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

124 โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม

ปฏิทนิปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561

ล าดับที่ รายการโครงการ
ระยะเวลาด าเนินงาน
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125
 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
จากหน่วยงานภายในและภายนอก

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

126
โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษากบัหน่วยงานอืน่

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

127
โครงการจัดอบรมเพิม่ศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
(การเงิน บริหารงานทัว่ไป บุคลากร)/ผลิตและพฒันาส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์
และบุคลากร*

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

128
โครงการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประกาศเกยีรติคุณด้านวิชาการ
 วิชาชีพหรือจรรยาบรรณ

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

129 โครงการจัดหาภูมปิัญญาท้องถิ่น/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ในและต่างประเทศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

130 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
131 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพือ่คืนครูให้นักเรียน* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
132 โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แกผู้่ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
133 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
134 โครงการอาชีวพฒันา* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
135 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
136 โครงการคุณธรรม จริยธรรม* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
137 โครงการทุนเฉลิมราชกมุารี* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
138 จัดต้ังศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศการวันหยุด* วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

139
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง รายบุคคล
และระดับสาขาวิชา/เผยแพร่

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

140 โครงการประกนัอบุัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที ่ 2/2560 , 1/2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
141 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที ่2/2560 , 1/2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
142 โครงการบริจาคโลหิต ประจ าปีภาคเรียนที ่2/2560 , 1/2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม

ปฏิทนิปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561

ล าดับที่ รายการโครงการ
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143 โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
144 โครงการวันปิยมหาราช วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

145 โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา (โล่ เกยีรติบัตรฺ) วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

146
โครงการจัดหาทุนการศกษึาท าคุณประโยชน์ให้แกส่ถานศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู 
ประจ าปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

147 โครงการจัดหาทุนการศึกษาศิษย์เกา่ DTEC เพือ่น้อง วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
148 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

149
โครงการส ารวจความพงึพอใจของสถานประกอบการทีม่คุีณลักษณะอนัพงึประสงค์
(คุณธรรม จริยธรรม)

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

150 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
151 โครงการศิษย์เกา่แนะน าน้องท างานและศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
152 โครงการจัดสอบ V-NET วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
153 โครงการพจิารณาเพือ่เสนออนุมติัผลการเรียน(2/60,1/61) วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
154 โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม ่ประจ าปี 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
155 โครงการระน้ าด าหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ าปี 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
156 โครงการท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
157 โครงการมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
158 โครงการวันเด็กแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

159
โครงการพฒันาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพือ่สร้างโอกาส การสร้างงานสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ประชาชน*

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

160
โครการผลิตส่ือสารคดีประกอบการเรียน การสอนให้กบัสถานีวิทยุเพือ่การศึกษาและ
พฒันาอาชีพ(R-Radio Network)*

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

161 โครงการจัดอบรมส่ือการเรียนการสอนคอมพวิเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
162 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนัน็อค 100% วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
163 โครงการจัดซ้ือสแตนบอร์ดติดป้ายประชาสัมพนัธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

164
โครงการตรวจประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับแผนกและสาขาวิชา ประจ าปี
การศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

165 โครงการเย่ียมบ้าน-หอพกัรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
166 โครงการนักเรียน นักศึกษาพบครูทีป่รึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
167 โครงการปลูกจิตส านึกครูทีป่รึกษาในการช่วยเหลือผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
168 โครงการวันคริตส์มาส  2018 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
169 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน(นิเทศภายใน)ประจ าปีการศึกษา 2/60,1/61 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
170 โครงการจัดการเรียนการสนอภาคฤดูฝน ปีการศึกษา 1/61 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
171 โครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

172
โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียรรู้ ทีมุ่ง่เน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

173 โครงการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน สู่หน่วยการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

174
65. โครงการประกวดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง(สาขาวิชาการบัญชี/แผนก
วิชาสามญั สัมพนัธ์)

วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม

ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม

ปฏิทนิปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561

ล าดับที่ รายการโครงการ
ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการพ.ศ 2560 พ.ศ. 2561
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