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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ และอำนำจหน้ำที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากาลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการกาลังคนของประเทศและภาคเอกชน
ภำรกิจ
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม
วิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและส่งเสริมการศึกษา
ตามที่กฎหมายกาหนด และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ทาหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17)
2. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพและความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ข้อ 1)
2.1 จัดทาข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
2.2 ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
2.3 กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพฐาน
2.4 พัฒ น า ค รูแ ล ะ บุค ล า ก ร ก า รอาชีวศึกษา
2.5 ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ
2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
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2.7 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
2.8 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดาเนินการตามที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามอบหมาย
2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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1.2 ยุทธศำสตร์ นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ยุทธศำสตร์
1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 .เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
มิติที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนทำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน”
11 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา
12 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน
13 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
14 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center
15 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP
16 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
17 ลดการออกกลางคัน
18 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
19 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา
110 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
111 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นที่ชายแดนภาคใต้
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ”
ด้านคุณภาพผู้เรียน
2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ
2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ
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 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน
ด้านคุณภาพครู
2.15 กา ห น ด ม า ต ร ฐ า น ส ม ร ร ถ น ะ ค รูอาชีวศึกษา
2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ
มิติที่ 3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ
3.2 นาระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- ดูแ ล แ ล ะ แ ก้ปัญ ห า ค รูจ้า ง ส อ นและใบประกอบวิชาชีพ
- สร้างขวัญ กาลังใจ และจิตสานึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
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
- ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน
- สถานศึกษาขนาดเล็ก
3.6 กระจายอานาจการบริหารงบประมาณ
มิติที่ 4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือในและต่ำงประเทศ”
4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ
4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู
พัฒนาการเรียนการสอน
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา
ภำรกิ จและนโยบำย กำรขั บ เคลื่ อ นนโยบำยรั ฐ บำล นโยบำยกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร และนโยบำย เป้ ำ หมำย
ยุทธศำสตร์ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำสู่สำกล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ดังนี้
1. ด้ำนกำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ กำหนดเป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนโดย
1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแลรายบุคคล การวิจัย
พัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออก
กลางคันสูง
1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนสาคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน และผู้ปกครอง
2. ด้ำนกำรขยำยโอกำสในกำรเรียนอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ
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2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย
2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม
19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จานวน 4 แห่ง
2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอาเภอในกลุ่มอาเภอชั้นหนึ่ง
2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจัด
หลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
2.5 มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบาย
รัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การ
สร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ อาชีวะวัย
แรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ
เรือนจา ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ
2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท. และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ
2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ และ
อาชีวะเทียบโอนประสบการณ์
2.9 เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (R-radio network)
3. ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำ
3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning
Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ Fix It
Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครู รุ่น
ใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตามความ
ต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทางาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ
- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษา มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทางานตามตาแหน่งหน้าที่ (Function
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Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริม
ทัก ษะอาชี พ ในอนาคตด้ ว ยกิจ กรรมองค์ ก ารวิ ช าชี พ ปลู ก ฝั ง คุ ณธรรมจริ ย ธรรม วิ ถีป ระชาธิ ป ไตย ความมี วิ นั ย
เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบน
พื้นฐาน Competency Based Technology Based Green Technology และCreative economy รวมทั้งการ
แก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไข
การทะเลาะวิวาท
3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจานวนสถานศึกษา 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 ด้านบริ ห ารทั่ว ไป ประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ในการบริห ารจัดการได้แก่ Web
Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
4.2 ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ
Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, การกระจาย
อานาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ
4.3 ด้านบริห ารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.4 ด้า นการสร้ างความร่ ว มมือ ทุ กภาคส่ ว นทั้ง ในประเทศและต่ างประเทศเพื่ อพั ฒ นา การจั ด
อาชีวศึกษา ดังนี้
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACCและSEARCA ฯลฯ
ประเทศต่ า งๆในภู มิ ภ าคของโลก ได้ แ ก่ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น อิ ส ลาเอล
ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ
ข้อบัญญัติสู่ควำมสำเร็จ
"ยึดหลักธรรมมาภิบาล
บริหารงานประจา
นาภาพลักษณ์ที่ดี
ใช้เทคโนโลยีบริหาร
ประสานเครือข่าย
ขยายทวิภาคี
ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น
หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
เยี่ยมห้องเรียนสม่าเสมอทั่วหน้า
พัฒนาบุคลากรสู่ความสาเร็จ"
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา
พัฒนาครูและองค์กร
เน้นสอนระบบทวิภาคี
นาสิ่งดีดีสู่สังคม
เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์
สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา
พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี ต้องมีหลักธรรมาภิบาล
เน้นทางานประสานชุมชน
เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ 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. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์หลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
ประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
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ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติกว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้ำหมำย
1 ควำมมั่นคง
11 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคมสิ่งแวดล้อม และการเมือง
12 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น ำไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล
13 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
14 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
15 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ควำมมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยง ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การ
ผลิต การค้าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ควำมยั่งยืน
3.1 การพัฒนาทีส่ ามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีควารับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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วัตถุประสงค์
1 เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 13 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
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 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดทีเ่ หมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทย
ในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการทีส่ าคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มี
ความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ จาเป็นสาหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาส
ให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทยพัฒนาคนให้มี
ความเป็ น คนที่ส มบู ร ณ์ มี วินั ย ใฝ่ รู้ มีค วามรู้ มี ทัก ษะ มีความคิด สร้างสรรค์มี ทัศนคติ ที่ดีรั บผิ ด ชอบต่อ สั งคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้าง
คนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม
3) ยึด“วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด“เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปีมาเป็นกรอบ
ในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน
(SDGs)
5) ยึด“หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตจำกกำร
เพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมปิ ัญญำและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้ำหมำยระยะยำว”
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วัตถุประสงค์
1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิตสาธารณะ
และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและ
พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่ นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง ทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มคี ุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต
และบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ฐานราก และ
สร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคี
การพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนายกระดับ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิ ภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี บทบาทและสร้างสรรค์ในด้าน
การค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมภิ าค และโลก
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เป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มี
ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์
ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมี
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มคี ุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มี
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง สามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้
เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริก ารฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำน วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญำ ค่ำนิยม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ : มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคน ด้านวิชาชีพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล ด้วนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
พันธกิจ :
1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนด้านวิชาชีพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล
2. พัฒนาระบบและบุคลากร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้จัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ตามเกณฑ์มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ
4. พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ยั่งยืน

ปรัชญำ : ความรู้ดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม เป็นผู้นาร่วมกับสังคม
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 ได้แก่ ผ่านกิจกรรมชมรมตามสาขาที่เรียนและชมรมเลือกเสรี
2. มีวินัย ได้แก่ แต่งกายสุภาพถูกระเบียบปฏิบัติตามข้อตกลง มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สมหมวกกันน็อค
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และคาดเข็มขัดนิรภัย
3. มีน้าใจต่อกัน ได้แก่ ผ่านกิจกรรม 5 ส และรักษาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยและชุมชน
4. มีมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 และเลือกภาษาจีนหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลี หรือ
เวียดนามเป็นภาษาที่ 3 และเล่นดนตรีไทย หรือพื้นเมืองอย่างน้อยได้ 1 อย่าง
5. มีความรู้ทักษะวิชาชีพ ได้แก่ สามารถพิมพ์ดีดไทย อังกฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็น ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานจัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ มีงานวิจัยรองรับ จัดทาแผน
ธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน
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2.2 จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น
จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ
1. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม วางแผนการทางานเป็นทีม พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
2. บริหารอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมได้ดีและเหมาะสม
3. มีผลงานครูผู้สอนและนักเรียนที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงเผยแพร่ในระดับชาติ
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
5. จัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เก่งดีและมีความสุข
6. จัดการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
7. มีการบูรณาการหลักสูตรให้เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นการ
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
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เข้า ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ
ในงานโครงการชับเคลื่อนอาชีวศกึษาสู่มาตรฐานสากล ไทย-จีน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา เทียนจิน
โป๋ไห่ จัดการแข่งขันทักษะอาชีวะระดับชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2560
- ผลงานอุปกรณ์แท่นยืนกายภาพบาบัด DTEC (DTEC Physical Stand) ได้รับรางวัลสเปเชียลไพร์ซ ของสหพันธ์
สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ (IFIA) ซึ่งมีสามาชิกกว่า 100 ประเทศ จาก 5 ทวีป ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นระดับนานาชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี 2559 จัดโดย สานักคณะกรรมการการวิ 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 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ เกียรติยศ (Horner Awards) เข้ารับประทานโล่รางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินั ด ดามาตุ ในการประกวดผลงานสิ่ ง ประดิษฐ์ ของคนรุ่ นใหม่ และการแข่ งขัน หุ่ นยนต์ยุ ว ชน
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2559 จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่
4-7 พฤษภาคม 2560 ณ MCC HALL เดอะมอล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะงานปูน ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา
2559 จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์
2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง
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- ผลงานอุปกรณืกายบริหาร 4 in 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการ
ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจาปี 2559 ระดับชาติ โดย สานักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรม
พลศึกษา กรทรางการท่องเที่ยวและการกีฬา ณ อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพมหานคร
ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559
- ผลงานเก้าอี้ไม้เท้าป่วยปรับนั่งได้ รับถ้วยรางวัลชนะเลิศรางวัลนะดับดีเยี่ยมและรับโล่รางวัล Lead Innovation
Award ในโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ระดับชาติสาขาสิ่งประดิษฐ์ทาง
การแพทย์สาหรับผู้ทุพพลภาพและด้อยโอกาส
- ผลงานเก้าอี้ไม้เท้าผู้ป่วยปรับนั่งได้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 2557 ระดับชาติ
(Exhibition of Thailand Dual Vocational Education 2013)
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตระกร้อหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9"ยุทธหัตถี
เกมส์"
- รางวัลชนะเลิศเขียนแผนธุรกิจ ประเภทนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ภายใต้โครงการอาชีวะสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร
- ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ผานขุดมันสาปะหลัง DTEC” รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล จานวน
15,000 บาท สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงการรางวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานนักประดิษฐ์ ระดับชาติ
- ผลงานสิ่งประดิษฐ์”ผานขุดมันสาปะหลัง DTEC” รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล จานวน4,000
บาท สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ผลงานอุปกรณ์ดานา DTEC ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร รับโล่รางวัลชนะเลิศในการ
ประกวดผลงานสิ่ ง ประดิษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อกได้ เ ป็น ตั ว แทนเข้ า ร่ ว มการประกวดใน
ระดับชาติจัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม
2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
- ผลงานอุปกรณ์ดานา DTEC X-Steam ประเภทที่ 12 องค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับดล่รางวัลชนะเลิศ ใน
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดใน
ระดับชาติจัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม
2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาก่อสร้าง ทักษะงานไม้ ปีการศึกษา 2559 จัดโดยสานักงาน
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
พัฒนาฝีมอื แรงงานภาค 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 สาราญ 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
อุปกรณ์แท่นยืนกายภาพบาบัด DTEC TWO ได้รับรางวัลระดับดีเด่น การเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ในการประกวดสิ่งประดิษ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา(RIN) ประจาปี 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 คาประภา นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง สาขาไม้
เครื่ องเรื อน การแข่ งขั น ฝี มื อแรงงานแห่ ง ชาติ ครั้ งที่ 27 ระดั บภาค ณ สถาบันพั ฒ นาฝี มือ แรงงานภาค 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 การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากท่อน้า
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
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน
มำตรกำรที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพสู่สากล
มำตรกำรที่ 2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางสู่ความเป็นเลิศ
มำตรกำรที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการรบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
มำตรกำรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การวิชาชีพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กาหนด
มำตรกำรที่ 5 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
มำตรกำรที่ 6 จัดบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
มำตรกำรที่ 7 เพิ่มขีดความสามารถทางภาษา
มำตรกำรที่ 8 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มปริมำณผู้เรียน
มำตรกำรที่ 1 ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
มำตรกำรที่ 2 อุดหนุนและจัดหาทุนการศึกษาลดการออกกลางคัน
มำตรกำรที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบดูแลผู้เรียน
มำตรกำรที่ 4 สร้างค่านิยมอาชีวศึกษาและการกระจายโอกาส
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
มำตรกำรที่ 1 การบริหารจัดการทรัพฐานบุคคล
มำตรกำรที่ 2 การบริหารจัดการงบประมาณ
มำตรกำรที่ 3 การบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
มำตรกำรที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือผลิตและพัฒนากาลังพลอาชีวศึกษา
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 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)เมื่อวันที่
28 กรกฏาคม 2540 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 9 ปี เป็น 12 ปีและเพื่อ
กระจายสถานศึกษาด้านวิชาชีพสู่พื้นที่ชุมชนที่ห่างไกลจากตัวจังหวัด คณะทางานนาโดย ผู้อานวยการเฉลิมพงศ์
ภิงคสาร (อดีตผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุ ดมอดีตผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ปัจจุบัน
เกษียณอายุราชการ) ได้สารวจพื้นที่ก่อตั้งโดยกาหนดในเบื้องต้นที่บ้านยางน้อย ตาบลก่อแอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี และชุมชนบ้านดอนเสาโฮง ตาบลเมืองเดชอาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี คณะทางานได้สารวจ
และเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ สภาพชุมชนและความพร้อมด้านชุมชนและอื่น ๆ พบว่าพื้นที่ชุมชนซึ่ง
เป็นที่ตั้งปัจจุบันมีความเหมาะสมหลายประการ เช่น การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก มีความพร้อมด้านชุมชน
ท้องถิ่นและสามารถรองรับเยาวชนจากพื้นที่อาเภอ ซึ่งห่างไกลตัวจังหวัด 6 อาเภอ ตามแนวชายแดนมิตรภาพ
สามเหลี่ยมมรกต (ไทย - ลาว - กัมพูชา) ข้อมูลทั้งหมดคณะกรรมการได้รวบรวมนาเสนอต่อกรมอาชีวศึกษาเพื่อ
พิจารณาและได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่
28 กรกฏาคม 2540 ลงนามในประกาศจัดตั้งโดยนายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2541 อาคารอานวยการ อาคารโรงฝึกงานชั่วคราวและอาคารประกอบก่อสร้างแล้วเสร็จจึง
เปิดทาการเรียนการสอนรุ่นแรก ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2. แผนก
วิชาคือ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกละ 80 คน
ปี พ.ศ. 2542 วิทยาลัยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอานวยการ อาคารเรียนและอาคารโรง
ฝึกงานถาวรขนาด 4 ชั้น ผู้อานวยการ วีระพล วรวิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งบริหารงานต่อเนื่อง
จึงเปิดการเรียนจึงเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช.เพิ่มอีก 2 แผนกวิชาคือแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลังและ
แผนกวิชาช่างยนต์ ทั้งระบบปกติและรบบทวิภาคี
ปี พ.ศ. 2543 วิทยาลัยได้รับการเปลี่ยนชื่อ จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2
เป็นวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ท่านผู้อานวยการอนันท์ งานสะอาด ได้รับการแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่ง สานต่องาน
และโครงการต่างๆ นาบุคลากรร่วมหารือกับชุมชนทุกฝ่ายจนวิทยาลัยได้รับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น กรม
อาชีวศึกษาประจาปี พ.ศ. 2543 และแก้ปัญหาเรื่องที่ดินแล้วเสร็จ โดยชาวบ้านอนุเคราะห์บริจ าคที่ดินเพื่อเป็นของ
วิทยาลัย จานวน 72 ไร่ และเริ่มจัดระบบการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม(Participative
Management) การบริหารเชิงระบบและการบริหารโดยเน้นวัตถุประสงค์ (Management by Objective) ภายใต้
ข้อจากัดด้านงบประมาณสนับสนุนแต่ก็ได้รับความช่ วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลือ
ทั้งครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน และเร่งพัฒนาคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรจาสาเร็จเป็น
รูปธรรม ได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากหน่วยงานระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคีครบทุกสาขา
ปี พ.ศ. 2544-2546 ตามลาดับ วิทยาลัยได้เจริญเติบโตทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพมุ้งนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลสาเร็จจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป เช่น ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คอนกรีตพลังช้าง รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันรถจักรยานยนต์ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ชนะเลิศองค์การวิชาชีพ
ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะเลิศการประกวดดนตรีรวมพลังชาวไทย ร่วมใจจัดระเบียบสังคมของ
กระทรวงมหาดไทยและมีนักเรียนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี
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ปี พ.ศ. 2547-2551 วิทยาลัยได้ขยายเปิดการเรียนการสอน ประเภทพาณิชยกรรมเพิ่มเติม ในระดับปวช.
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทางานในโรงงานได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพในลักษณะโรงเรียนในโรงงาน(บริษัท ที ดี
อินเตอร์กรุ๊ป จากัด) ซึ่งเป็นการศึกษาแนวใหม่ของการอาชีวศึกษา การขยายประเภทวิชาเพิ่มขึ้น จากแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะด้านด้านวิชาชีพจนประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป เช่น รางวัลชนะเลิศสถานศึกษารางวัล
พระราชทานประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ ชนะเลิศสมาชิกดีเด่น องค์การช่างเทคนิคใน
อนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติชนะเลิศองค์การวิชาชีพหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ รับ
โล่สถานศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในดีเด่น จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สองจาก สมศ. ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคะแนน 4.77 ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรองชนะเลิศระดับภาคเป็นต้น
ปี พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน จากแผนและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษา สร้างความนิยมในการเรียการสอนวิชาชีพให้กับสังคม มัเป้าหมายเพิ่มปริมาณผู้เรียน
และให้ใช้กิจกรรมบริการสังคม ในโครงการวาระพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา
จากการดินินงานดังหล่าว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ขยายบทบาทการอาชีวศึกษาสาหรับผู้เรียนให้มีคุณภาพตา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ ใน
ปี 2555,2558 วิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และผ่านการประเมินคุณภาพกาคศึกษา ภายนอก
รอบสามจาก สมศ. ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคะแนน 90.69
ทำเนียบผู้บริหำร
1. นายเฉลิมพงศ์
ภิงคสาร
ผู้อานวยการปี พ.ศ.2540-2542
2. นายวีระพล
วรวิบูลย์
ผู้อานวยการปี พ.ศ.2542-2543
3. นายอนันท์
งามสะอาด
ผู้อานวยการปี พ.ศ.2543-2551
4. นายจิระวัฒน์
ชวลิต
ผู้อานวยการปี พ.ศ.2551-2554
5. นายอดุลเดช
คาผา
ผู้อานวยการปี พ.ศ.2554-2556
6. นายจิระวัฒน์
ชวลิต
ผู้อานวยการปี พ.ศ.2556-2557
7. นายนิยม
แสงวงศ์
ผู้อานวยการปี พ.ศ.2557-ปัจจุบัน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้เปิดทาการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแบบเรียนปกติเต็มเวลาใน
สถานศึกษาและหลักสูตรแบบเรียนร่วมกับสถานประกอบการที่เรียกว่า ระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังนี้
1 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 สาขางาน ได้แก่
1 สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
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4. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
5. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขางานโครงสร้าง
6. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 6 สาขางานได้แก่
1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวช/ม.6)
2. สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ปวช./ม.6)
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขางานเทคนิคการเชื่อม(ปวช./ม.6)
4. สาขาวิชาโยธา
สาขางานโยธา(ปวช./ม.6)
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ปวช./ม.6)
6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานเครื่องมือกล(ปวช./ม.6)
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 ตาบล เมืองเดช อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ โทร. 045-429050 โทรสาร โทร. 045-429050
สีประจำวิทยำลัย น้าเงิน-ขาว ต้นไม้ประจาวิทยาลัย 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 การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
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
นักศึกษา
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Community หมายถึง ความร่วมมือกับชุมชน
Credit
หมายถึง มีความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของการประพฤติตนเป็นคนดี
สถานทีต่ ้งั
ถนนสถล
มาร์ ค
โรงพยาบาล
สมเด็จ

วิทยาลัยเทคนิ
คเดชอุดม

ทางหลวง
หมายเลข 24

ตู้ยามตารวจ
เดชอุดม

ห้ างสรรพสินค้
า

สนง.
เกษตรฯ
วัดป่ า
ไทรงาม

อาเภอ
เดชอุดม

ข้อมูลอำคำรสถำนที่
เนื้อที่ของสถำนศึกษำ
จำนวนเนื้อที่ 72 ไร่ .....-........ งำน .......-........ตำรำงวำ
มีอำคำร รวมทั้งสิ้น
13 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 86 ห้อง ได้แก่
1 อาคารอเนกประสงค์
จานวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 640 ตรม. พ.ศ. 2540
2 อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว
จานวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,280 ตรม. พ.ศ. 2540
3 อาคารการเรียนรู้นอกห้องเรียน จานวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 512 ตรม. พ.ศ. 2540
4 อาคารชั่วคราว
จานวน 2 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 980 ตรม. พ.ศ. 2540
5 บ้านพักครูชั่วคราว
จานวน 1 หลัง 5 ห้อง
พ.ศ. 2541
6 บ้านพักผู้อานวยการชั่วคราว
จานวน 1 หลัง
พ.ศ. 2541
7 อาคารอานวยการ
จานวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. พ.ศ. 2542
8 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
จานวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,400 ตรม. พ.ศ. 2542
9 อาคารโรงฝึกงาน
จานวน 2 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม. พ.ศ. 2542
10 โรงอาหารชั่วคราว
จานวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 160 ตรม. พ.ศ. 2553
11 อาคารพัสดุชั่วคราว
จานวน 1 หลัง 6 ห้อง
พ.ศ. 2554
12 อาคารโรงฝึกงาน
จานวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,000 ตรม. พ.ศ. 2556
13 อาคารศูนย์บ่มเพาะ
จานวน 1 หลัง 1 ห้อง
พ.ศ. 2557
14 อาคารปฏิบัติงานปูน
จานวน 1 หลัง
พ.ศ. 2559
15. อาคารปฏิบัติงานไฟฟ้า
จานวน 1 หลัง
พ.ศ. 2559
16. อาคารสานักงานอาคารสถานที่ จานวน 1 หลัง 3 ห้อง
พ.ศ. 2559
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ข้อมูลห้องปฏิบัติกำรและแหล่งกำรเรียนรู้
ที่
1
2
3
4
5
6
ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รำยกำร
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด
ห้องอินเตอร์เน็ต
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย
ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอังกฤษ
รายการ
ห้องศูนย์ข้อมูล V-COP
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการภาษา
ห้องเรียนรวม
ห้องเอกสารการพิมพ์
ห้องเรียน
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา
ห้องปฏิบัติการช่างก่อสร้าง
ห้องปฏิบัติการช่างเชื่อมโลหะ
ห้องปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากาลัง
ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
ห้องประชุมเอนกประสงค์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องเรียน
ห้ององค์การนักศึกษา
ห้องดนตรี
สนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ
ห้องเรียนภาษาจีน
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

ข้อมูลอำคำรสถำนที่
ที่
รายการ
1
อาคารเรียน 4 ชั้น
2
อาคารอานวยการ
3
อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น
4
ระบบประปาและถังสูง
5
ถนนและฟุตบาท
6
ป้ายชื่อวิทยาลัย

จำนวน
9 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
จานวน
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1
4 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
7 ห้อง
7 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
5 หลุม
1 ห้อง
6 ห้อง

จานวน
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1
1

สถำนที่
อาคารอานวยการ/อาคารเรียนชั่วคราว
ห้องสมุดวิทยาลัย
ห้องสมุดวิทยาลัย
ชั้น 3 อาคารสามัญ
ชั้น 4 อาคารสามัญ
ชั้น 4 อาคารสามัญ
สถานที่
ชั้น 3 อาคารอานวยการ
ชั้น 2 อาคารสามัญ
ชั้น 3 อาคารสามัญ
ชั้น 1 อาคารสามัญ
อาคารอานวยการ
ชั้น 1 อาคารสามัญ
อาคารห้องสมุด
อาคารแผนกช่างก่อสร้าง
อาคารแผนกช่างเชื่อมโลหะ
อาคารแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
ชั้น 2 ตึกปฏิบัติการช่างยนต์
ชั้น 3 ตึกปฏิบัติการช่างยนต์
ชั้น 4 ตึกปฏิบัติการช่างยนต์
ชั้น 2 อาคารสามัญ
ชั้น 2 อาคารสามัญ
อาคารเรียนชั่วคราว
หอประชุมลาโดมใหญ่
ภายในบริเวณวิทยาลัย
อาคารอานวยการ
อาคารอานวยการ

ขนาด
4,000 ตารางเมตร
2,000 ตารางเมตร
4,000 ตารางเมตร
12 เมตร
4,000 ตารางเมตร
3 x 8 เมตร

ลักษณะสิ่งก่อสร้าง
อาคาร คสล. 4 ชั้น
อาคาร คสล. 3 ชั้น
อาคาร คสล. 4 ชั้น
ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร
คสล. ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

พระวิษณุกรรม
1
พระพุทธรูปประจาวิทยาลัย 1
บ้านพักครู
1 หลัง
บ้านพักผู้อานวยการ
1 หลัง
อาคารห้องสมุด
1 หลัง
โรงจอดรถจักรยานยนต์
2 หลัง
โรงจอดรถยนต์
2 หลัง
อาคารเรียนชั่วคราว
1 หลัง
สนามฟุตบอล
1 สนาม
สนามบาสเกตบอล
2 สนาม
รายการ
จานวน
สนามตระกร้อ
1 สนาม
สนามเปตอง
2 สนาม
โรงอาหาร
1 หลัง
หอประชุมลาโดมใหญ่
1 หลัง
ห้องน้านักเรียนนักศึกษา
3 หลัง
สระน้า
2 บ่อ
เสาธง
1 ต้น
รั้วด้านหน้า
1
รั้วรอบวิทยาลัย
1
เสาธงสูง 8 เมตร
1 ต้น
เสาอากาศวิทยุชุมชน Dtec 1 ต้น
อาคารล้างรถยนต์
1 หลัง
อาคารพัสดุกลาง
1 หลัง
ป้อมยาม
2 หลัง
เวทีมวย
1 หลัง
อาคารปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง
อาคารโรงฝึกงาน
1 หลัง
อาคารปฏิบัติงานปูน
1 หลัง
อาคารปฏิบัติงานไฟฟ้า
1 หลัง
อาคารสานักงานอาคารสถานที่ 1 หลัง

เท่าองค์จริง
ปางลีลา
4 ยูนิต
1 ยูนิต
162 ตารางเมตร
300 ตารางเมตร
120 ตารางเมตร
560 ตารางเมตร
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ขนาด
มาตรฐาน
มาตรฐาน
300 ตารางเมตร
600 ตารางเมตร
80 ตารางเมตร
สูง 19 เมตร
240 เมตร
1,240 เมตร
8 เมตร
30 เมตร
120 ตร.ม.
480 ตร.ม.
30 ตร.ม.
49 ตร.ม.
3,000 ตร.ม.
1,040 ตร.ม.
260 ตร.ม.
240 ตร.ม
240 ตร.ม.

ปูนปั้น
สัมฤทธิ์รมดา
อาคาร คสล.
อาคาร คสล.
อาคาร คสล.
โครงเหล็กมุงสังกะสี
โครงเหล็กมุงสังกะสี
อาคาร คสล.
ลักษณะสิ่งก่อสร้าง
อาคาร คสล.
รั้วเหล็กดัด
รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสาเหล็กลดขนาด
โครงเหล็กถัก
โครงเหล็กมุงสังกะสี
อาคาร คสล.
อาคาร คสล.
อาคาร คสล.
อาคาร คสล.
อาคาร คสล.
อาคาร คสล.
อาคาร คสล.

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

24
2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ผู้อำนวยกำร
นายนิยม แสงวงศ์

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ

คณะกรรมกำรวิทยำลัย

รองผู้อำนวยกำร ฝำยบริหำร
ทรัพยำกร
นายคาปุ่น พลรัตน์

รองผู้อำนวยกำร ฝำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
นางสุดใจ ภู่เทศ

รองผู้อำนวยกำร ฝำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
นายสนธิต ดาโรจน์

รองผู้อำนวยกำร ฝำยวิชำกำร
นายธนชน อินทจันทร์

งานบริหารงานทั่วไป
นางกิตยาภรณ์ ทวีสิทธิ์

งานวางแผนและงบประมาณ
นางสาววิภาวดี จันทร์อุตส่าห์

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวเพรชชรัตน์ โพธิ์ศรี

งานบุคลากร
นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาววันนิษา แสนทวีสุข

งานครูที่ปรึกษา
นางสาวรุจิรา พูลเพิ่ม

สาขาวิชาเครื่องกล
นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร

งานการเงิน
นางสาวสายฝน สาระผล

งานความร่วมมือ
นายอัครวินท์ พละศักดิ์

งานปกครอง
นายวิจัย ปรัชพันธ์

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง

งานการบัญชี
นางจารุวรรณ เนตรสง่า

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายสุริยา สามแก้ว

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางสาวพรปวีณ์ ก้านเพชร

งานพัสดุ
นายวิเศรษฐ ศรีแสง

งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
นางสาวเพชรชรัตน์ โพธิ์ศรี

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
นายพิบูล ชวนชม

งานอาคารสถานที่
นายสมชาย ภู่เทศ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวนวลหงษ์ ผูกพันธ์

งานโครงการพิเศษ
นายสมศักดิ์ ปริตัง

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายดานุพงษ์ แสงทอง

สาขาวิชาโลหะการ
นายโกวิทย์ เคาเลิศ

นายหลวง ประสานพันธ์
สาขาวิชาก่อสร้างโยธา
นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล

งานทะเบียน
นางสาวสมภาน เจตนา

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายสมชาย ภู่เทศ
งานประชาสัมพันธ์
นายพัฒนพงศ์ คาวงศ์

สาขาวิชาการขายการตลาด
นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

สาขาวิชาการบัญชี
นายวิเศรษฐ ศรีแสง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวสายฝน สาระผล

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์
งานวัดผลและประเมินผล
นายดานุพงษ์ แสงทอง
งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางธนิชภาวรรณ เขียวสดอมรกุล

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายอุทัย บุญเสนอ

งานสื่อการเรียนการสอน
นายธนาธิป สอนอาจ

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล
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2.6 ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. อัตรากาลัง ปีงบประมาณ 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ผูใ้ ห้ข้อมูล งานบุคลากร
อัตรากาลังของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีบุคลากรทัง้ สิ้น
109 คน
ก. ข้าราชการ
21 คน
1 ผู้บริหาร
5 คน
2 ข้าราชการครู
16 คน
3 ข้าราชการพลเรือน
คน
ข. ลูกจ้างประจา
- คน
1 ทาหน้าทีส่ อน
คน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน
คน
ค. พนักงานราชการ
19 คน
1 ทาหน้าทีส่ อน
19 คน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน
คน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
69 คน
1 ทาหน้าทีส่ อน
27 คน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน
42 คน
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการทีอ่ นื่
ช. มีอตั ราว่าง ไม่มีคนครอง
1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจา

-

คน
คน
คน
คน

คน

2. ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ก. ข้าราชการ/พนักงานราชการ
ข.ครูผสู้ อน/สนับสนุน
- ต่ากว่า ม.6
คน
12
คน
- ปวช./ม.6
คน
1
คน
- ปวส./อนุปริญาตรี
คน
6
คน
- ปริญญาตรี
23
คน
50
คน
- ปริญญาโท
16
คน
คน
- ปริญญาเอก
1
คน
คน
รวม
40
คน รวม
69
รวมทัง้ สิน้
3. ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินทีจ่ า้ ง
ก. ข้าราชการ/พนักงานราชการ
ข. เจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป/สนับสนุน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
40
คน
คน
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน
คน
คน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
คน
69 คน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
คน
คน
- จ้างด้วยเงินอืน่ ๆ
คน
คนคเดชอุดม
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
2561 วิทยำลัยเทคนิ
40
คน รวม
69 คน
รวมทัง้ สิน้

12
1
73
1
109

40
69

109

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
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2. ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ก. ข้าราชการ/พนักงานราชการ
ข.ครูผสู้ อน/สนับสนุน
- ต่ากว่า ม.6
คน
12
คน
- ปวช./ม.6
คน
1
คน
- ปวส./อนุปริญาตรี
คน
6
คน
- ปริญญาตรี
23
คน
50
คน
- ปริญญาโท
16
คน
คน
- ปริญญาเอก
1
คน
คน
รวม
40
คน รวม
69
3. ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินทีจ่ า้ ง
ก. ข้าราชการ/พนักงานราชการ
ข. เจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป/สนับสนุน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
40
คน
คน
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน
คน
คน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
คน
69 คน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
คน
คน
- จ้างด้วยเงินอืน่ ๆ
คน
คน
40
คน รวม
69 คน
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1
73

รวมทัง้ สิน้

1
109

40
69

รวมทัง้ สิน้

109

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
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4. ข้อมูลบุคลากรทัง้ หมด จาแนกตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
4.1 ข้าราชการ
รวม
ชื่อ - สกุล
วุฒกิ ารศึกษา
1. นายนิยม
แสงวงศ์
กศ.ม. การบริการการศึกษา
2. นายสนธิต
ดาโรจน์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
3. นายคาปุ่น
พลรัตน์
คม. การบริหารการศึกษา
4. นางสุดใจ
ภู่เทศ
กศ.ม. การบริการการศึกษา
5. นายธนชน อินทจันทร์
ปร.ด.การบริหารการศึกษา
6.นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล คอ.ม. โยธา
7. นายหลวง
ประสานพันธ์
คอ.ม. ครุศาสตร์ไฟฟ้ามหาบัณฑิต
8.นางธนิชภาวรรณ เขียวสดอมรกุล ค.บ. ภาษาไทย
9. นายดานุพงษ์
แสงทอง
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
10. นางสาวสายฝน สาระผล
บธ.ม.สารสนเทสเพือ่ การสื่อสาร
11. นางสาวนงรัก บุญเสริฐ
บธ.ม.การตลาด
12. นางสาวเพชรชรัตน์ โพธิ์ศรี
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
13. นางสาวสมภาน เจตนา
คบ.คณิตศาสตร์
14. นายวิเศรษฐ ศรีแสง
ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน
15. นางกกบุญ บัวใหญ่
บธ.บ บริหารธุรกิจ
16. นายปิยะวุฒิ
ป้องเพชร
วส.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
17. นายพิบลู
ชวนชม
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
18. นางสาวเพ็ญศรี
กุลพัฒน์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
19. นายสมศักดิ์
ปริตงั
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
20. นายปริวฒ
ั น์ ยืนยิ่ง
คอ.บ. วิศวกรรมโยธา
21. ว่าที่ รต.อัครวินท์ พละศักดิ์
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
4.2 พนักงานราชการ
รวม
ชื่อ - สกุล
วุฒกิ ารศึกษา
1. นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
วท.บ.เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
2. นายธนาธิป สอนอาจ
วท.บ.เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
3. นางกิตยาภรณ์ ทวีสทิ ธิ์
บธ.บ การบัญชี
4. นางสาววิภาวดี จันทร์อตุ ส่าห์
บธ.บ.การจัดการ
5. นางจารุวรรณ เนตรสง่ า
บธ.บ.การจัดการทั่วไป
6. นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ
บธ.ม.การจัดการ(ธุรกิจการศึกษา)
7. นางสาวรุจิรา พูลเพิม่
บธ.บ.การบัญชี
8. นายวิจัย ปรัสพันธ์
9. นายหัสวาร ผลวิสทุ ธิ์
10. นายอุทยั บุญเสนอ
11. นายสุริยา
สามแก้ว
12. นายพิทยาทร ลามสีดา
13. นายสมชาย
ภู่เทศ
14. นายสราวุธ
กาทอง
15. นางสาวอรวรรณ จันทมาส
16. นายเกียรติศกั ดิ์
สระแก้ว
17. นายโกวิทย์
เคาเลิศ

วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
คอ.บ. อิเล็กทรอนิกส์คมนาคม
คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ศษ.ม.บริห ารการศึกษา (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ )

ปมส.เครื่องกล
วท.บ.เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
วท.บ.เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

21 คน(ข้าราชการครู)
ปฏิบตั ิหน้าที/่ สอนวิชา
ผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
ครู/ คอนกรีตเทคโนโลยี
ครู/ นิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์
ครู/ ภาษาไทยพืน้ ฐาน
ครู/ แม่พมิ พ์พลาสติกเบื้องต้น
ครู/ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
ครู/ การเป็นผู้ประกอบการ
ครู/ ภาษาอังกฤษในชีวติ จริง
ครู/ แคลคูลสั พืน้ ฐาน
ครู/ โปรแกรมสาเร็จรูปเพือ่ งานบัญชี
ครู/ การบัญชีตน้ ทุน 2
ครู/ กลศาสตร์เครื่องกล
ครู/ ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
ครู/ ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต
ครู/ เครื่องยนต์ดเี ซล
ครู/ การประมาณราคางานโยธา
ครู/ ภาษาอังกฤษฟัง-พุด 1
19 คน(ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)
ปฏิบัติ หน้าที/่ สอนวิชา

ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/

ปฏิบตั งิ านส่วนประกอบของอาคาร
การออกแบและพัฒนาเว็บไซต์
การบัญชีสนิ ค้าและระบบบัญชีเดีย่ ว
หลักการตลาด
การบัญชีเช่าชื้อและฝากขาย
การจัดซื้อเบื้องต้น
ครู/ การบัญชีเบื้องต้น 2
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/

ไฟฟ้ารถยนต์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ติดตัง้ ไฟฟ้านอกอาคาร
วงจรดิจิตอล
งานส่งถ่ายกาลัง
บารุงรักษารถยนต์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์และวงจร
ครู/ วงจรไฟฟ้า
ครู/ การออกแบบระบบไฟฟ้า
ครู/ งานทดสอบทาลายสภาพ
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สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

หัวหน้าสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา
หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส

หน.งานวิทยบริการฯ
หน.งานวัดผลฯ
หน.งานการเงิ น
หน.งานบุคลากร
หน.งานประกันคุณภาพ
หน.งานทะเบียน
หน.งานพัสดุ

หน.งานพัฒนาหลักสูตรฯ
หน.งานโครงการพิเศษ
หน.งานความร่วมมือ
สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป
หัวหน้างานกิจกรรม
หัวหน้างานสื่อฯ
หัวหน้างานบริหารงานทัว่ ไป

หัวหน้างานวางแผนฯ
หัวหน้างานบัญชี
หัวหน้างานสวัสดิการฯ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างานปกครอง
หัวหน้างานทวิภาคี
หัวหน้างานวิจัยฯ
หัวหน้างแผนกเทคนิคพื้ นฐาน

หัวหน้าสาขาช่างเชื่อมโลหะ
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ชื่อ - สกุล
วุฒกิ ารศึกษา
18. นางสาววันนิษา
แสนทวีสขุ ปทส.คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
19. นายพัฒนพงศ์
คาวงศ์
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
4.3 ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล
1. นายยศธนา
คูณผล
2. นายธีรพล
ดาศรี
3. นายปรีดาศักดิ์ สิงห์คา
4. นายวิษณุ
จาปาวงษ์
5. นางสาวประภาดา พวงพุฒ
6. นายพิสทิ ธิ์
ทัดภูธร
7. นายพชร
พุฒพันธ์
8. นายวีรศักดิ์
เรียงเงิ น
9. นายองอาจ
ศรีนวล
10. นางสาวณัฐติญา มุงคุณคาชาว
11. นายวัชระ
เขียวกลม
12. นายณรงค์ฤทธิ์ อาพันธ์
13. นายณัฐพัชร์ วรพิมรัฐ
14. นายศิลป์ชยั
ขาทอง
15. นายณัฐวิชช์
มะลิวลั ย์
16. นายศิริวฒ
ั น์
สุวรรณรมย์
17. นางสุนิฌานันท์ ประสานพันธ์
18. นางสาวพัชนีย์ วิธบิ ญ
ุ
19. นายกฤตเมธ ประกอบแสง
20. นางสาวธารทิพย์ ภาเรือง
21. นายอุเทน นามโคตร
22. นางพงษ์พนั ธ์
รูปพรม
23. นางสาวพรปวีณ์ ก้านเพชร
24. นางสาวกนิษฐา ลาสา
25. นางสาวนวลหงษ์ ผูกพันธ์
26. นายธนากร
ปวะบุตร
27. นางสาวปาริชาติ ทองทับ
28. นางสาวพรรณิภา สถาวร
29.นางสาวจิตราภรณ์ แก้วจันดี
30. นายศรีประพร บุญเติม
31. นางสาวผยอม ธาดาวงษา
32. นางสาวศตพร กสิภูมิ
33.. นางสาวภาวินี ฉัตรวิไล
34. นางสาวขวัญฤดี มีชยั
35. นางสาวลัดดา
สลางสิงห์
36.นางสาวพิมพ์วไิ ล ยนต์พนั ธ์
37.นางสาวละอองดาว วงษ์ชมภู
38. นางสาวเจนจิรา ศรีหาวงค์

ปฏิบัติ หน้าที/่ สอนวิชา

ครู/ โปรแกรมกราฟิก
ครู/ เครื่องกลไฟฟ้า 1
รวม 69 คน(ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒกิ ารศึกษา
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
อศ.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์
ปทส.เชื่อมประสาน
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ

วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
คอ.บ.วิศวกรรมอุตสหกรรม
อศ.บ.เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม
คอ.บ.วิศวกรรมโยธา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วธ.บ. การบัญชี
คบ.ธ.คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทล.บ.คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศกึ ษา
คบ.พละศึกษา
น.บ.นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
ศศ.บ. ภาษาไทยและการสื่อสาร
คบ. วิทยาศาสตร์ (ฟิสกิ ส์)
คบ.คณิตศาสตร์
บธ.บ.การบัญชี
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
วช.บ.การบัญชี
บธ.บ. การบัญชี
บธ.บ.การจัดการทั่วไป
บช.บ.การบัญชี
ปวส.คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ปวส. การบัญชี
ปวส.การบัญชี
ทล.บ.การบัญชี

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป
หัวหน้างานศูนย์ขอ้ มูลฯ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติ หน้าที่

ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/
ครู/

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น
การขับรถยนต์
ไฟฟ้ารถยนต์
เชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
บารุงเครื่องมือกล
ระบบส่งกาลังเครื่องมือกล
เทคนิคการผลิตด้ วยเครือ่ งมือกลซี เอ็ นซ๊

ออกแบบเครื่องจักรกล
การประมาณราคางานโยธา
การสารวจงานก่อสร้าง 2
การออบแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
การบัญชีชั้นกลาง 1
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ออกแบบพัฒนาระบบ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
คอมพิวเตอร์และการบารุงรักษา
พละศึกษาเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ
ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ

หัวหน้างานแนะแนว
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต

วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและงานสื่อสาร

คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน

เจ้าหน้าที่

งานบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่

งานบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่

งานบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่

งานการเงิ น

เจ้าหน้าที่

งานการเงิ น

เจ้าหน้าที่

งานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

งานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

งานทะเบียน

เจ้าหน้าที่

งานทะเบียน

เจ้าหน้าที่

งานทะเบียน

เจ้าหน้าที่

งาน บัญชี
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ชื่อ - สกุล
วุฒกิ ารศึกษา
39. นางสาวละอองดี สีหนั ต์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
40. นางสาวปัญจลักษณ์ กาแก้ว
บธ.บ.การตลาด
41.. นางสาวน้าฝน ส่งเสริม
บธ.บ.การจัดการทั่วไป
42. นางสาวชิดกมล ฤษดี
ทล.บ.คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
43. นายพงษ์สทิ ธิ์ จันทะโครพ
คอ.บ.วิศวกรรมโยธา
44.นายเมธาวี คาทอง
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
45. นายเจษรินทร์ ประเสริฐ
รบ.บ.บริหารัฐกิจ
46. นายอิทธิพล
บุญคูณ
วธ.บ.การบัญชี
47. นางสาวจิรัชญา วงศ์คา
ปวส.คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
48. นางสาวนิภาวรรณ หงษ์วเิ ศษ บธ.บ.การตลาด
49. นางสาวสุกญั ญา เสทสีสขุ
บชบ. การบัญชี
50. น.ส.อัมพิดาพรรณ ณิกลุ แก้วละมุล ศศ.บ. การบัญชี
51. นางสาวอภัยรี มีชยั
บชบ. การบัญชี
52. นางสาวณชฎาสุนันท์ ชินโนนจันทร์ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ
53. นางสาววาสนา จันทร์พวง อศ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
54. นายพีระศักดิ์
จันทร์วจิ ิตร วศ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
55. นายสาคร
แก้วจันดี ปวช. ช่างยนต์
56. นายจาลอง
พวงสร้อย ปวส.ช่างยนต์
57. นายฉัตรชัย
บุตรเคน
ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
58. นายอุดร
พงษ์พนื้
ป.6
59. นายทองใส
กันยุตะ
ป.4
60. นายสุภี
มินดา
ป.6
61. นายทองลา
โสภา
ป.6
62. นายทองสุข
สาระภัย
ป.6
63. นายสมชาย
บัวใหญ่
ม.3
64. นายทินกร
ศิรินู
ป.6
65. นายอุเทน
ดวงมาลา ป.6
66. นายจรัญ
67. นางหนูบาง
68. นางนวล
69..นายออมทรัพย์

ช่วยสุข
โสภา
บุญเสริฐ
ภู่สละ

ป.6
ป.6
ป.4
ป.4

ปฏิบัติ หน้าที/่ สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

งานประชาสัมพันธ์

พนักงานขับรถ

งานยานพาหนะ/พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานยานพาหนะ/พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานยานพาหนะ/พนักงานขับรถ

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่ /นักการภารโรง

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่ /นักการภารโรง

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่ /นักการภารโรง

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่ /นักการภารโรง

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่ /นักการภารโรง

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่ /นักการภารโรง

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่ /นักการภารโรง

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่ /นักการภารโรง

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่ /นักการภารโรง

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่ /แม่บ้าน

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่ /แม่บ้าน

นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่ /แม่บ้าน

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม

งานบุคลากร
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2.7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
2.7.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบนั
ปีการศึกษา 2/2560 (ปีปจั จุบนั )
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทัง้ สิ้ น

2,848

หน่วย : คน

คน

ภาคเรียนที่ 2/2560(ปีปจั จุบนั )
ประเภทวิชา/สาขา
รวมทัง้ สิ้ น

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

ระดับ ป.ตรี/ปทส.

รวมทัง้ สิ้ น

ปีท่ ี่ 1

ปีท่ ี่ 2

ปีท่ ี่ 3

รวม

ปีท่ ี่ 1

ปีท่ ี่ 2

รวม

ปีท่ ี่ 1

ปีท่ ี่ 2

รวม

480

433

764

1,630

440

742

1,182

11

25

36

2,848

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเครื่องกล

84

77

147

261

53

114

167

428

- สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง

45

69

93

207

42

57

99

306

- สาขาวิชาเชื่อมโลหะ

36

29

46

111

8

12

20

131

- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง

76

84

101

261

76

166

242

503

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

41

23

77

141

22

12

34

175

- สาขาวิชาก่อสร้าง

35

32

49

116

75

102

177

293

- สาขาวิชาการบัญชี

73

62

96

231

99

124

223

454

- สาขาวิชาการขาย

25

21

43

89

15

31

46

135

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

65

36

112

213

50

120

170

383

4

4

4

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

3. ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้ น

11
ทัง้ ปีการศึกษา (2560)

รวมทัง้ สิ้ น

25

36

36

…………………………….. คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

................ คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

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

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

................ คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

................ คน

2.4 หลักสูตอืน่ ๆ

................
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2.7.2 เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 1/2561 (ปีตอ่ ไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนือ่ ง

รวมทัง้ สิ้ น

2,484

หน่วย : คน

คน

ภาคเรียนที่ 1/2560(ปีต่อไป)
ประเภทวิชา/สาขา
รวมทัง้ สิ้ น

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

ระดับ ป.ตรี/ปทส.

รวมทัง้ สิ้ น

ปีท่ ี่ 1

ปีท่ ี่ 2

ปีท่ ี่ 3

รวม

ปีท่ ี่ 1

ปีท่ ี่ 2

รวม

ปีท่ ี่ 1

ปีท่ ี่ 2

รวม

520

622

451

1,593

320

531

851

20

20

40

2,484

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชายานยนต์

80

130

108

318

40

70

110

428

- สาขาวิชาเครื่องมือกล

40

88

63

191

40

46

86

277

- สาขาวิชาเชื่อมโลหะ

40

36

28

104

20

7

27

131

- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง

80

94

59

233

40

121

161

394

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

40

39

4

83

40

6

46

129

- สาขาวิชา/ก่อสร้าง

40

61

33

134

40

80

120

254

- สาขาวิชาการบัญชี

80

85

56

221

40

94

134

355

- สาขาวิชาการขาย

40

23

34

97

20

14

34

131

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

80

66

66

212

40

93

133

345

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้ น

20
ทัง้ ปีการศึกษา (2561)

รวมทัง้ สิ้ น

……………………..

20

40

คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

................ คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

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

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

................ คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

................ คน

2.4 หลักสูตอืน่ ๆ

................
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิ บัติราชการและแผนใช้จ่ายเงิน งบประมาณ
วิท ยาลัย เทคนิคเดชอุดม
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปี ที่ผ่ านมา (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560)
หน่ วย : บาท
ผลการใช้จ่ายเงิน ปี ปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต

ปวช.

7,072,700
1. แผนงานบุ คกรภาครัฐ
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
1.3 งบลงทุน
1.4 งบเงินอุดหนุน
1.5 งบรายจ่ ายอื่น
2. แผนงานพื้ น ฐานด้านการพั ฒ นาและเสริมศักยภาพคน 7,072,700
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
3,939,500
1.3 งบลงทุน
1,900,000
1.4 งบเงินอุดหนุน
854,000
1.5 งบรายจ่ ายอื่น
379,200
3.บู รณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
1.3 งบลงทุน
1.4 งบเงินอุดหนุน
1.5 งบรายจ่ ายอื่น
4.บู รณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
1.3 งบลงทุน
1.4 งบเงินอุดหนุน
1.5 งบรายจ่ ายอื่น

ปวส.

ระยะสั้น

รวม

4,818,200

288,000

12,178,900

4,818,200

288,000

12,178,900

4,590,700

288,000

8,818,200
1,900,000
906,500
554,200

52,500
175,000

2.รขยาย
2.สนับสนุน คชจ.
3.ขยาย
โอกาส
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
และ
การศึกษา
จบการศึกษาขั้น
ยกระดับ
วิชาชีพและ พื้นฐาน(โครงการเรียน อาชีวศึกษา
พัฒนาทักษะ
ฟรี เรียนดี 15 ปี)
ทวิภาคี
วิชาชีพเพื่อ
(1,315,279)
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
4,063,000
390,000
19,394,045
47,000
4,063,000
3,902,400
160,600

1.ค่าใช้จ่ าย
บุคลากรภาครัฐ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

โครงการ
4.ส่งเสริม 5.พัฒนา
6.
7.
การ
ทักษะ ผลงานวิจั ย ผลงานวิจั ย
ประกอบ อาชีพแบบ
เพื่อ
เพื่อสร้าง
อาชีพ บูรณาการ ถ่ายทอด องค์ความรู้
อิสระใน เพื่อสร้าง เทคโนโลยี
กลุ่ม
โอกาส
ผู้เรียน
สร้างงาน
อาชีวศึกษา สร้าง
r
อาชีพ
277,000 550,000 238,000 190,000

19,394,045

47,000

390,000

47,000

รวมทั้งสิน้

25,149,045
4,063,000
3,902,400
160,600

37,327,945.00
4,063,000.00
3,902,400.00
160,600.00

19,394,045

31,572,945.00

19,394,045
550,000

987,000

8,818,200.00
1,900,000.00
20,300,545.00
554,200.00
987,000.00

550,000
277,000

987,000
277,000

987,000.00
277,000.00

277,000

277,000

277,000.00

19,394,045
390,000

รวมทั้งสิน้
เป็ น เงิน
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิ บัติราชการและแผนใช้จ่ายเงิน งบประมาณ
วิท ยาลัย เทคนิคเดชอุดม
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปี ที่ผ่ านมา (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559)
หน่ วย : บาท
ผลการใช้จ่ายเงิน ปี ปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต

ปวช.

5.บู รณาการส่งเสริมการวิจัยและพั ฒ นา
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
1.3 งบลงทุน
1.4 งบเงินอุดหนุน
1.5 งบรายจ่ ายอื่น

ปวส.

ระยะสั้น

รวม

1.ค่าใช้จ่ าย
บุคลากรภาครัฐ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

2.รขยาย
โอกาส
การศึกษา
วิชาชีพและ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพื่อ
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

โครงการ
2.สนับสนุน คชจ.
3.ขยาย 4.ส่งเสริม 5.พัฒนา
6.
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
และ
การ
ทักษะ ผลงานวิจั ย
จบการศึกษาขั้น
ยกระดับ ประกอบ อาชีพแบบ
เพื่อ
พื้นฐาน(โครงการเรียน อาชีวศึกษา อาชีพ บูรณาการ ถ่ายทอด
ฟรี เรียนดี 15 ปี)
ทวิภาคี
อิสระใน เพื่อสร้าง เทคโนโลยี
(1,315,279)
กลุ่ม
โอกาส
ผู้เรียน
สร้างงาน
อาชีวศึกษา สร้าง
r
อาชีพ
238,000

รวมทั้งสิน้
เป็ น เงิน
7.
ผลงานวิจั ย
เพื่อสร้าง
องค์ความรู้

รวมทั้งสิน้

190,000

428,000

428,000.00

190,000

238,000
190,000

238,000.00
190,000.00

238,000
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ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ปีต่ อไป)
วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา

62,990,505.92 บาท
21,812,256.92 บาท

- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
- คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป
ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่ อไป) ที่ค าดว่าจะได้ รบั
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงิ นอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุค ลากร
- เงิ นเดือน
- ค่าจ้างประจา
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
- เงิ นอื่นๆ(วิทยฐานะ+ประจาตาแหน่ง)
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าดาเนินงานโครงการตามภาระงานของสถานศึกษา/สอศ.
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
- รายการปรับปรุงตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
งบเงินอุด หนุน
- อุดหนุนโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้

- อุดหนุน อศ.กช.
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี*
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี)*
- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
- อุดหนุนนักเรียนจังหวัดภาคใต้
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม
งบรายจ่ายอื่น
งบพัฒนาสถานศึ กษา(ฉุกเฉิน)
รายจ่ายอื่นตามวัต ถุประสงค์
Fix it center*
โครงการเร่งรัดประสิทธิภาพการเรียนการสอนครู (จ้ างครู)
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
โครงการยกระดับการจั ดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา(ภาษาจี น)
โครงการจั ดวัสดุการศึกษา ป.ตรี

7,415,436.92 บาท
14,396,820.00 บาท
41,178,249.00 บาท
13,184,640.00
6,225,119.00
1,450,000.00
17,821,070.00
2,497,420.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
62,990,505.92 บาท
7,432,440.00
4,870,200.00
8,073,120.00
882,000.00
8,982,912.00
4,727,579.00
4,187,615.00
3,500,000.00
5,054,900.00
4,605,100.00
-

22,500.00

21,257,760.00
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
26,453,006.00
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,605,100.00
บาท
บาท
บาท
5,573,370.00
บาท
บาท
บาท

5,550,870.00
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,603,849.92
2,497,420.00
551,260.00
189,000.00
35,000.00
38,300.00
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5,101,269.92 บาท
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โครงการผลิตสื่อสารคดี(R-Radio Network)
โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวฯการดาเนินงานประเมิน
คุณภาพในอาชีวศึกษาโดยต้นสังกัด ปี 2561
โครงการอาชีวอาสาเทศการปีใหม่ ปี2561
20,000.00
โครงการอาชีวอาสาเทศการสงกรานต์ ปี2561
20,000.00
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ป150,000.00
ระชาชน*
โครงการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศการวันหยุด
38,960.00
โครงการ E to E
72,000.00

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ ผูเ้ รียนอาชีวศึกษา(ศูนย์บ่มเพาะ)*
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา *
โครงการอาชีวพัฒนา*
อุดหนุนสิง่ ประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์*
อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน*
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี สายปฏิบัตกิ าร*
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพือ่ คืนครูให้นักเรียน*
โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมทางบก *
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ฐานมรรถนะภาคฤดูรอ้ น *
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพือ่ เป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศ
นักศึกษาอาชีวศึกษาเพือ่ สร้างทุนปัญญาชาติ*
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บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
277,000.00 บาท
- บาท
100,000.00
440,000.00 บาท
120,000.00 บาท
30,000.00 บาท
- บาท
58,800.00 บาท
29,100.00 บาท
288,000.00 บาท
40,000.00 บาท
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วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ
ก.แผนงานบริหารและจัด การอาชีวศึ กษา
1.งบบุค ลากร
1.1 เงินเดือน/ค่าครองชีพ
1.2 เงินเดือนพนักงานราชการ
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
- ครูจ้างสอน
- เจ้าหน้าที่ธรุ การ
- นักการภารโรง/แม่บ้าน/พนักงานขับรถ/ยาม
1.4 เงินประจาตาแหน่ง/วิทยฐานะ
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่ าตอบแทน
2.1.1 ค่าอาหารทาการนอกเวลา
2.1.2 ค่าสอนเกินภาระงาน(ปวช./ปวส)
2.1.3 ค่าสอนเกินภาระงาน(เทียบโอน))
2.1.4 ค่าสอนเกินภาระงาน( ป.ตรี)
2.1.5 ค่าธุรการนอกเวลา
2.1.6 ค่าเช่าบ้าน
2.2 ค่ าใช้สอย
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
2.2.4 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต(Internet+Computer)
2.2.5 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
2.2.6 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการ(ยาม)
2.2.8 ค่าเอกสารทางวิชาการ
2.2.9 ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม
2.2.10 ค่ารับรองและพิธกี าร
2.2.11 เงินสมทบประกันสังคม
2.3 ค่ าวัสดุ
2.3.1 วัสดุกอ่ สร้าง
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2.3.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2.3.4 วัสดุยานพาหนะ
2.3.5 วัสดุหนังสือ วารสาร และตาราเรียน
2.3.6 วัสดุห้องสมุด
2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
2.3.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2.3.9 วัสดุการเกษตร
2.3.10 วัสดุงานบ้านงานครัว
2.3.11 ค่าเวชภัณฑ์
2.3.12 ค่าวัสดุเอกสารการพิมพ์

ยอดยกไป

แหล่งค่ าใช้จา่ ย
อุด หนุนการศึ กษา
ขั้ นพื้นฐาน

งปม.

สนองนโยบาย

บกศ.

7,432,440.00 ข้อ 10
4,870,200.00
ข้อ 10
3,735,600.00
3,016,680.00
1,320,840.00
882,000.00
ข้อ 1,7,9,10

3,735,600.00
3,016,680.00
1,320,840.00
882,000.00

983,900.00
-

209,419.00

2,200,000.00

1,564,580.00
-

-

410,000.00

ของ สอศ./ศธ
ข้อ

7,432,440.00
4,870,200.00

1,585,600.00

รวม

1,830,400.00
1,344,000.00
179,712.00
278,620.00
-

5,616,000.00
1,344,000.00
179,712.00
1,843,200.00
-

2,016,100.00
300,000.00
300,000.00
200,000.00
308,160.00
-

3,000,000.00
300,000.00
300,000.00
200,000.00
308,160.00
619,419.00
ข้อ 1,2,7,8

100,000.00
16,063,559.00

-

12,247,700.00

200,000.00
50,000.00
30,000.00
50,000.00
60,000.00
20,000.00
140,000.00
100,000.00
30,000.00
80,000.00
7,516,992.00
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300,000.00
50,000.00
30,000.00
50,000.00
60,000.00
20,000.00
140,000.00
100,000.00
30,000.00
80,000.00
35,828,251.00
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วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ
ยอดยกมา
2.3.13 ค่าวัสดุถาวร
2.3.14 ค่าวัสดุสานักงาน
วัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัสดุ
- อาคารสถานที่
- 'งานนประชาสัมพันธ์
- งานทะเบียน
วัสดุ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- งานความร่วมมือ
- งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
- งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
- งานประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
วัสดุ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึ กษา
- งานปกครอง
- งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- งานครูที่ปรึกษา
- โครงการพิเศษและบริการชุมชน
วัสดุ ฝ่ายวิชาการ
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานหลักสูตรการเรียนการสอน
- งานวิทยบริการและห้องสมุด
- งานทวิภาคี
- งานสื่อการเรียนการสอน
2.3.13 วัสดุการศึกษาและการฝึก
- วัสดุฝึกสาขาวิชาเครื่องกล/ช่างยนต์
- วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ /อิเล็กอุตฯ

- วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา
- วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
- วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างเชื่อม/เทคนิคโลหะ
- วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต
- วัสดุฝึก ป.ตรี

ยอดยกไป

แหล่งค่ าใช้จา่ ย
งปม.
อุด หนุนการศึ กษา
ขั้ นพื้นฐาน
16,063,559.00 12,247,700.00
-

สนองนโยบาย

บกศ.
7,516,992.00
128,000.00
100,000.00
20,000.00
60,000.00
28,000.00
60,000.00
20,000.00
18,000.00
60,000.00
40,000.00
15,000.00
10,000.00
15,000.00
12,000.00
20,000.00
5,000.00
30,000.00
15,000.00
35,000.00
15,000.00
10,000.00

-

-

341,057.50
141,732.50
323,352.50
173,018.75
75,918.75
129,982.50
235,137.50
500,000.00
17,983,759.00

50,000.00
20,000.00
10,000.00
15,000.00
10,000.00
52,625.00
15,925.00
86,125.00
94,575.00

12,247,700.00

ของ สอศ./ศธ
ข้อ

-

รวม
35,828,251.00
128,000.00
100,000.00
20,000.00
60,000.00
28,000.00
60,000.00
20,000.00
18,000.00
60,000.00
40,000.00
15,000.00
10,000.00
15,000.00
12,000.00
20,000.00
5,000.00
30,000.00
15,000.00
35,000.00
15,000.00
10,000.00
50,000.00
20,000.00
10,000.00
15,000.00
10,000.00

11,025.00
29,575.00
23,465.00

393,682.50
157,657.50
409,477.50
267,593.75
75,918.75
141,007.50
264,712.50
523,465.00

8,651,307.00

38,882,766.00
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วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ
ยอดยกมา
- วัสดุฝึกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- วัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี
- วัสดุฝึกสาขาวิชาการขาย/การตลาด
- วัสดุฝึกแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์
2.5 ค่ าสาธารณูปโภค
2.4.1 ค่าไฟฟ้า
2.4.2 ค่าโทรศัพท์/UBC
2.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข
2.4.4 ค่าขยะและดูดสิ่งปฏิกลู
2.4.5 ค่าน้าประปา
2.5.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3. งบอุด หนุน
3.1 เงินอุด หนุน(เรียนฟรี 15 ปี)*
3.1.1 ค่าหนังสือเรียน
3.1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน
3.1.3 ค่าเครื่องแต่งกาย
3.1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. งบลงทุน
4.1 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
4.2 ค่าครุภัณฑ์*
4.3 ครุภัณฑ์ ป.ตรี*
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ(งบฉุกเฉิน)

แหล่งค่ าใช้ จา่ ย
อุด หนุนการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน
17,983,759.00
12,247,700.00
169,002.50
209,000.00
77,840.00
120,157.50
งปม.

สนองนโยบาย

บกศ.

รวม

ของ สอศ./ศธ
ข้อ

8,651,307.00
111,350.00
76,000.00
9,750.00
-

38,882,766.00
280,352.50
285,000.00
87,590.00
120,157.50
ข้อ 10

800,000.00
-

-

-

1,800,000.00
180,000.00
40,000.00
280,000.00
400,000.00

1,677,000.00
771,420.00
1,509,300.00
1,593,150.00

1,450,000.00

-

2,600,000.00
180,000.00
40,000.00
280,000.00
400,000.00

-

1,677,000.00
771,420.00
1,509,300.00
1,593,150.00

-

4,605,100.00 ม.2 ตบช.12
2,603,849.92

-

3,155,100.00
2,603,849.92

-

-

25,000.00
15,000.00
-

25,000.00
15,000.00
-

440,000.00
-

-

30,000.00
-

470,000.00
-

-

อุ ด หนุนเรียนฟรี 3.1.4.4

ข. แผนงานจัด การฝึ กอบรมวิชาชี พและการศึ กษาตลอดชี วิต (ระยะสัน้ สร้างงาน สร้างอาชี พ)

1.1 งานฝึกและพัฒนาอาชีพ
1. โครงการตามแนวพระราชดาริ รร.ตารวจตระเวนชายแดน(ตชด.)
2. โครงการ อบต.สัญจร อ.ยิ้ม เทศบาลเคลื่อนที่
3. โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพ 9+1 และ 12+1
4. โครงการฝึกอบรมระยะสั้น*

ค. แผนงานวิจยั
1. โครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี*
2. โครงการ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู*้

-

1.2 งานจัดการศึกษาวิชาชีพ
1. โครงการส่งเสริมผลิตและพัฒนาครูในสถานประกอบการ*
2. โครงการยกระดับการจั ดการอาชีวศึกษาทวิภาคี *
3.โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
4.โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
5.โครงการนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ*
6.โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาหลังกลับจากฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
7.โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาทีจ่ ั ดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ *
8.โครงการจั ดทาแผนการฝึกอาชีพของสาขาวิชาทีจ่ ั ดการเรียนการสอน*

ยอดยกไป

งานทวิภาคี
38,300.00
-

21,288,059.00

-

7,000.00
7,000.00
7,000.00
-

-

17,798,570.00

-

17,398,356.92

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม

38,300.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
-

56,484,985.92
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งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ
ยอดยกมา

1.3 แผนงานพัฒนาคุณภาพ

แหล่งค่ าใช้ จา่ ย
งปม.
อุด หนุนการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน
21,288,059.00 17,798,570.00

สนองนโยบาย

บกศ.

รวม

ของ สอศ./ศธ
ข้อ

17,398,356.92

56,484,985.92

1. โครงการพัฒนาคนดีและมีความสุข ประจาปี การศึกษา 2560

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.1

2. โครงการพัฒนาคนเก่งและมีความสุข ประจาปี การศึกษา 2560

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.1

3. โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจาปี การศึกษา 2560
3.1 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่คา่ ยพักแรม ประจาปี การศึกษา 2560

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.2

3.2 กิจกรรมชุมนุมลูกเสือวิสามัญระดับ สถานศึกษา ภาค ชาติ

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.2

3.3 การประเมินกิจกรรมลูกเสือ ระดับ อศจ., ฉ 4 ,ภาค,ชาติ

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.2

4. โครการกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.2

5. โครงการอบรมปฐมนิเทศค่ ายคุ ณ ธรรม นัก เรียน นัก ศึ ก ษาใหม่ ประจาปีก ารศึ ก ษา 2560

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.2

6. โครงการอบรมค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.2,3และ ปวส.2

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.2

ประจาปี การศึกษา 2560
7. โครงการเลือกตัง้ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.1

8. โครงการอบรมเขียนแผนเชิงปฏิ บั ตกิ ารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.1

9. โครงการไหว้ครู ประจาปี การศึกษา 2560
10. โครงการแห่ เที ยนพรรษา

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.1

11. โครงการแข่งขันกีฬา ประจาปี การศึกษา 2560
11.1 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ประจาปี การศึกษา 2560

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.1

11.2 โครงการแข่งขันกีฬา ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.1

11.3 โครงการแข่งขันกีฬา ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.1

11.4 โครงการแข่งขันกีฬา ระดับ ชาติ

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.1

12. โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย
การแข่งขันทั กษะวิชาชีพ ทั กษะวิชาพื้นฐานและการประกวดกิจกรรมองค์การ
12.1 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.1

การแข่งขันทั กษะวิชาชีพ ทั กษะวิชาพื้นฐานและการประกวดกิจกรรม
องค์การ ระดับ สถานศึกษา
12.2 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.1

การแข่งขันทั กษะวิชาชีพ ทั กษะวิชาพื้นฐานและการประกวดกิจกรรม
องค์การ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด
12.3 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.1

การแข่งขันทั กษะวิชาชีพ ทั กษะวิชาพื้นฐานและการประกวดกิจกรรม
องค์การ ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12.4 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.1

การแข่งขันทั กษะวิชาชีพ ทั กษะวิชาพื้นฐานและการประกวดกิจกรรม
องค์การ ระดับ ชาติ
13. โครงการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทสไทย ประจาปี 2560

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.1

13.1 โครงการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับ อศจ .

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.1

13.2 โครงการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับ ภาค

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.1

13.3 โครงการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับ ชาติ

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.1

14. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
15. โครงการพิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สาเร็จ การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
16. โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ /ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
17. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เอส-โซ่
18. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก (สถานศึกษาเครือข่าย)
19. โครงการจั ดกิจ กรรมกีฬา(อุปกรณ์กีฬา)
20. โครงการส่งเสริมดนตรี สันทนาการ และการแสดง
21. โครงการจั ดทาเอกสารวิชาการ(คู่มือนักเรีน นักศึกษา) ประจาปี 2560

ยอดยกไป

-

-

21,288,059.00

17,798,570.00

40,000.00
10,000.00
50,000.00
20,000.00
20,000.00
120,000.00

40,000.00
10,000.00
50,000.00
20,000.00
20,000.00
120,000.00

17,658,356.92

56,744,985.92

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม

หมวดสิง่ ประดิษฐ์
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งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ
ยอดยกมา
22. โครงการกิจ กรรม ปัจ ฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาทีส่ าเร็จ การศึกษา
ประจาปีการศึกา 2560
23. โครงการซ่อมและทาปกหนังสือ วารสาร
24. โครงการสัปดาห์หอ้ งสมุด/ส่งเสริมการอ่าน/วันภาษาไทย/วันสุนทรภู่
25. .โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษา
26. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่
27. โครงการทดสอบVQ,ทดสอบมาตรฐานและฝีมือแรงงานวิชาชีพทุกสาขาวิชา
28. โครงการคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจ ริต
29. โครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร
30. โครงการ BIG CLEANING DAY (กิจ กรรม 5ส.)
31. โครงการจั ดทาวารสาร สาร DTEC ประจาปีการศึกษา 2561
32. โครงการนวสัมพันธ์/รับการนิเทศ
33. โครงการสวนพฤกษาศาสตร์โ รงเรียน
34. โครงการพัฒนา/ซ่อมแซมบารุง /ปรับปรุงอาคารสถานศึกษา
ถนน โทรศัพท์
35. โครงการพัฒนาสารสนเทศ
36. โครงการพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้ด้วยตนเองและระบบฐานข้อมูล
37.โครงการการพัฒนาวงดนตรีไทย/พื้นบ้าน
38.โครงกาเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่
39..โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่
40. โครงการภาษาอังกฤษสู่สากล
41. โครงการจ้ างอาสาสมัคร Projectrust
42. โครงการจ้ างอาสาสมัคร เกาหลี
43. โครงการจ้ างอาสาสมัคร ครูภาษาจี น
44. โครงการจั ดทาแผ่นพับ ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
45. โครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารของนักเรียน นักศึกษา
46. โครงการค่ายอาสาพี่เพื่อน้อง

แหล่งค่ าใช้ จา่ ย
อุด หนุนการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน
21,288,059.00 17,798,570.00
งปม.

ยอดยกไป

ของ สอศ./ศธ
ข้อ

56,744,985.92
5,000.00

-

10,000.00

10,000.00

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

30,000.00
15,000.00
300,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00

-

-

-

20,000.00
149,500.00
144,000.00
50,000.00
5,000.00
20,000.00
80,000.00
10,000.00

-

-

54. โครงการจัด ทาตารางเรียน ตารางสอนฯ ประจาภาคเรียนที่ 2/2560และ1/2561

55.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสู่สถานศึกษา
56.โครงการแหล่งเรียนรู้บริการวิชาชีพเพื่อชุมชนและผู้เรียน
57.โครงการส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียน*
58.โครงการอาชีวอาสาเทศการปีใหม่ และเทศการสงกรานต์ ปี 2561*
59 โครการจั ดหาทุนการศึกษาผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาฯ
60. โครงการจั ดทาสื่อ วิดีทศั น์เสนอวิทยาลัย
61. โครการเชิญสถานประกอบการประชุมเพื่อทาความเข้าใจ
และชี้แจงข้อตกลงระหว่างองค์กรลงนามความร่วมมือ ประจาปีงบประมาณ 2561
62. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านทุนการศึกษา
แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกปฏิบตั ิงานต่างประเทศ

รวม

17,658,356.92
5,000.00

47. โครงการจัด ทาและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจาปีก ารศึ ก ษา 2560

48. โครงการจั ดนิทรรศการงานกาชาดอาเภอเดชอุดม
49. โครงการอบรมจั ดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ 2561
50. โครงการ Dtec Open House 2018
51. โครงการประชุมผู้ปกครอง
52. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นอัตลักษณ์
53. โครงการทานุบารุงศาสนาศิลปและวัฒนธรรม/ประเพณี

สนองนโยบาย

บกศ.

120,000.00
40,000.00
-

-

10,000.00

15,000.00

21,448,059.00

17,798,570.00

-

-

-

-

18,571,856.92

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม

10,000.00
- อุดหนุนเรียนฟรี 4.3
30,000.00
15,000.00
300,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00
- โครงการปรับปรุงพัฒนา
- อุดหนุนเรียนฟรี 4.4
20,000.00
- ข้อ 3,11,12
- งานความร่วมมือ
149,500.00
144,000.00
50,000.00
5,000.00
- งานกิจกรรม
20,000.00
80,000.00
10,000.00
10,000.00
120,000.00
40,000.00
15,000.00

57,818,485.92
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งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ
ยอดยกมา
63. โครงการเตรียมความพร้อมรับประเมินศูนย์ บม่ เพาะ ระดับ
อศจ. ภาค และชาติ
64. โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปี 2560
65. โครงการ English Camp 2017

แหล่งค่ าใช้ จา่ ย
อุด หนุนการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน
21,448,059.00 17,798,570.00
งปม.

-

สนองนโยบาย

บกศ.

รวม

18,571,856.92

57,818,485.92

ของ สอศ./ศธ
ข้อ

40,000.00
32,000.00
-

66.โครงการภาษาสู่สากล

40,000.00
32,000.00
- เรียนฟรี
แผนกสามัญฯ

แผนงานเร่งรัดและปฏิรปู การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ
1.แผนงบประมาณเร่งรัดและปฏิรปู การศึกษา
1. โครงการความร่วมมือและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวะ

-

-

-

-

-

-

2. แผนงบประมาณขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบท
1. โครงการอาชีวะเพื่อแก้ปัญหาความยากจน/108 อาชีพ

20,000.00

20,000.00 โครงการพิเศษฯ

3. แผนงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา
1. โครงการส่ ง เสริมการประกอบอาชี พอิ ส ระในกลุ่ มผู้ เรียนอาชี วศึ ก ษา(ศู นย์บม่ เพาะ)*

277,000.00

-

-

50,000.00

-

-

551,260.00
29,100.00
288,000.00

-

-

277,000.00 งานการค้าฯ

4. แผนงขยายโอกาศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ผลผลิต ผู้รบั บริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

50,000.00 โครงการพิเศษฯ

แผนงานรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)*
2. โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมทางบก*
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานมรรถนะภาคฤดูร้อน*
4. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศ
นักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ*
โครงการปรับปรุงพัฒนา
1. โครงการปรับปรุงห้องน้าภายในสถานศึกษา
2. โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
3. โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
4. โครงการปรับปรุงประตูมว้ นหน้าสาขาวิชาช่างยนต์
5. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารเครื่องกล CNC
6. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
7. โครงการจัดทาป้ายสาขาวิชาการตลาด
8. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
9. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์สาขาวิชาช่างเชื่อมฯ
10. โครงการปรับปรุงประตูมว้ นหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน

ยอดยกไป

40,000.00

-

22,683,419.00

551,260.00
29,100.00
288,000.00
40,000.00

-

17,798,570.00

200,000.00
20,000.00
50,000.00
40,000.00
200,000.00
125,000.00
20,000.00
100,000.00
200,000.00
50,000.00

200,000.00
20,000.00
50,000.00
40,000.00
200,000.00
125,000.00
20,000.00
100,000.00
200,000.00
50,000.00

19,668,856.92

60,150,845.92

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
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งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ
ยอดยกมา

แหล่งค่ าใช้ จา่ ย
งปม.
อุด หนุนการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน
22,683,419.00 17,798,570.00

สนองนโยบาย

บกศ.

รวม

ของ สอศ./ศธ
ข้อ

19,668,856.92

60,150,845.92

การดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
ตามยุทธศาสตร์และโครงการหลัก
โครงการตามยุทธศาสตร์ สอศ.และ ศธ.
1. โครงการตามนโยบายเร่งด่วน
2. โครงการตามนโยบายตามยุทธศาสตร์
3. โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน
3.1 ด้านความปลอดภัย
3.1.1 โครงการจัดระเบียบวินัยการจราจร และการ
จอดรถจักรยานภายในสถานศึกษา/ป้องกันอัคคีภัย
3.2 ด้านทะเลาะวิวาท
3.2.1 โครงการป้องกันการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา
3.3 ด้านสิ่งเสพติด
3.3.1 โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา
3.3.2 โครงการรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด
3.4 ด้านสังคม
3.4.1 โครงการไกล่เกี่ยข้อพิพาทใมนสถานศึกษา
3.4.2 โครงการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษา
3.4.3 โครงการปรับแปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
ในการทากิจกรรมหน้าเสาธง
3.5 ด้านการพนันและการมัว่ สุม
3.5.1 โครงการป้องกันการมัว่ สุมในสถานศึกษา
4. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาหน่วยงานชุมชน
ที่มตี อ่ คุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ e to e*
5.1 กิจกรรมสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
5.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมการทดลองใช้หลักสูตร
5.4 กิจกรรมการประเมินหลักสุตร
5.5 กิจกรรมการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒ
ั นา
แล้วตามข้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปีไปใช้
6. โครการจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์
7. โครงการจัดการเรียนการสอนทุนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัตกิ าร*
8.โครงการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
9. โครงการพัฒนา ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมทิ ัศน์ของ
สถานศึกษา(ปรับปรุงอาคารสถานที)่
10. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและ
ภูมทิ ัศน์ของสถานศึกษา
11. โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์
12. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา
การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์

ยอดยกไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

-

-

5,000.00

5,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72,000.00

บท.และงานปกครอง

งานแนะแนว

72,000.00 งานหลักสูตร
งานหลักสูตร
งานหลักสูตร
งานหลักสูตร
งานหลักสูตร
งานหลักสูตร

30,000.00
-

-

224,000.00

224,000.00 งานหลักสูตร

-

-

30,000.00 งานหลักสูตร
- งานศูนย์ข้อมูล

-

-

-

-

งานอาคารฯ

-

-

-

-

งานพัสดุ
งานพัสดุ

งานอาคารฯ

22,785,419.00

17,798,570.00

19,907,856.92

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม

60,491,845.92
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งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ
ยอดยกมา
13. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
15. โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับหน่วยงานอื่น
16. โครงการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิ บั ตงิ านของครูและบุ คลากรทาง

แหล่งค่ าใช้ จา่ ย
อุด หนุนการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน
22,785,419.00 17,798,570.00
งปม.

สนองนโยบาย

บกศ.

รวม

ของ สอศ./ศธ
ข้อ

19,907,856.92
-

60,491,845.92
- งานบุคลากร
- งานบุคลากร

-

-

-

-

งานบุคลากร

-

-

-

-

งานบุคลากร

-

งานบุคลากร

การศึกษา(การเงิน บริห ารงานทั่วไป บุ คลากร)/ผลิตและพัฒนาส่งเสริมคุณ
ภาพชีวติ ครู คณาจารย์และบุ คลากร*

17. โครงการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับประกาศเกียรติคณ
ุ ด้านวิชาการ วิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
18. โครงการจัดหาภูมปิ ัญญาท้องถิ่น/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งในและต่างประเทศ
19. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา*
20. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน*
21. โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แ ก่ ผู้ ข อรับใบอนุญาตขั บขี่ รถยนต์ แ ละจัก รยานยนต์

22 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา*
23. โครงการอาชีวพัฒนา*
24. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา*
25. โครงการคุณธรรม จริยธรรม*
26. โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี*
27. จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศการวันหยุด*
28. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารแนวทางการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง รายบุคคลและระดับสาขาวิชา/เผยแพร่
29. โครงการประกั นอุ บตั ิ เหตุ นัก เรียน นัก ศึ ก ษา ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 , 1/2561
30. โครงการตรวจสุ ข ภาพนัก เรียน นัก ศึ ก ษา ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 , 1/2561

31. โครงการบริจาคโลหิต ประจาปีภาคเรียนที่ 2/2560 , 1/2561
32. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
34. โครงการวันปิยมหาราช
35. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
(โล่ เกียรติบัตรฺ)
36. โครงการจัดหาทุนการศกึษาทาคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษา
เนื่ องในวันไหว้ครู ประจาปี 2561
37. โครงการจัดหาทุนการศึกษาศิษย์เก่า DTEC เพื่อน้อง
38. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
39. โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ที่มคี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์(คุณธรรม จริยธรรม)
40.โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ
41. โครงการศิษย์เก่าแนะนาน้องทางานและศึกษาต่อ
42. โครงการจัดสอบ V-NET
43. โครงการพิจารณาเพื่อเสนออนุมตั ผิ ลการเรียน(2/60,1/61)

ยอดยกไป

189,000.00
58,800.00
35,000.00
100,000.00
38,960.00

-

20,000.00

-

864,000.00
-

22,500.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,207,179.00

17,821,070.00

-

10,000.00
430,200.00
430,200.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
-

21,671,256.92
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20,000.00 สาขาวิชา
189,000.00
58,800.00
864,000.00
35,000.00
100,000.00
22,500.00
38,960.00

10,000.00
430,200.00
430,200.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
-

62,699,505.92

งปม.จากผูเ้ ข้ารั บการอบรม

โครงการพิเศษฯ

งานประกั นฯ

อุ ดหนุนเรียนฟรี 4.4

งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว

งานวัดผลฯ
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งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ
ยอดยกมา
44. โครงการทาบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ประจาปี 2561
45. โครงการระน้าดาหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจาปี 2561
46. โครงการทาบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจาปี 2561
47. โครงการมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560

48. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
49. โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี 2560-2563
50. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพือ่ สร้างโอกาส
การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ประชาชน*
51. โครการผลิตสือ่ สารคดีประกอบการเรียน การสอนให้กบั สถานี
วิทยุเพือ่ การศึกษาและพัฒนาอาชีพ(R-Radio Network)*
52. โครงการจัดอบรมสือ่ การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
53. โครงการอบรมขับขีป่ ลอดภัย
54. โครงการจัดซือ้ สแตนบอร์ดติดป้ายประชาสัมพันธ์
55.โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับแผนกและสาขาวิชา ประจาปีการศึกษา 2559
56. โครงการเตรียมความพร้อมและรับการประเมินสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2559
57.โ ครงการเยีย่ มบ้าน-หอพักรียน นักศึกษา
58. โครงการนักเรียน นักศึกษาพบครูที่ปรึกษา
59. โครงการปลูกจิตสานึกครูที่ปรึกษาในการช่วยเหลือผูเ้ รียน
60. โครงการวันคริตส์มาส 2017
61. โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน(นิเทศภายใน)ประจาปีก ารศึก ษา 2/60,1/61

62. โครงการจัดการเรียนการสนอภาคฤดูฝน ปีการศึกษา 1/61
63. โครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2560
64. โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียรรู้ ที่มงุ่ เน้นสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการตาม
โครงการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน สูห่ น่วยการเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2561
65. โครงการประกวดศูนย์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีเฉพาะทาง
(สาขาวิชาการบัญชี/แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์)

ยอดยกไป

แหล่งค่ าใช้จา่ ย
อุด หนุนการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน
23,207,179.00 17,821,070.00
งปม.

สนองนโยบาย

บกศ.

รวม

ของ สอศ./ศธ
ข้อ

21,671,256.92

62,699,505.92

-

3,000.00
3,000.00
50,000.00
5,000.00
-

3,000.00
3,000.00
50,000.00
5,000.00
150,000.00

-

-

10,000.00
-

-

-

-

-

10,000.00
-

- งปม.จากโครงการออกกลางคัน
- งปม.จากโครงการออกกลางคัน
- งปม.จากโครงการออกกลางคัน
10,000.00 สามัญ สัมพันธ์
- งานหลักสูตรฯ
- งานหลักสูตรฯ
- งานหลักสูตรฯ

-

-

10,000.00

10,000.00 งานหลักสูตรฯ

-

-

50,000.00

50,000.00 งานสือ่ การเรียนฯ

150,000.00

23,357,179.00

-

17,821,070.00

-

21,812,256.92
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- งานสือ่ การเรียนฯ
10,000.00
-

62,990,505.92
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1.

2.

3.

4.

5.

โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ดารงธรรมอาเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสมศักดิ์ ปริตัง
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ
โทรศัพท์
045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-6271131
ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยให้
มีการจัดตั้ง “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข ”เป็นหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ ในลักษณะหน่วยบริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เข้าไปให้บริการในพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ลดภาระค่ าใช้จ่ ายในการเดิ นทางมารับบริ การของประชาชน โดยสอดคล้ องกับวิ ถีชีวิ ตของ
ประชาชนในพื้นที่ และในอีกทางหนึ่งถือเป็นการออกพบปะประชาชนเพื่อรับรู้รับทราบสภาพปัญหาความ
ต้องการของพี่น้ องประชาชน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่ว งที ช่ว ยบรรเทาผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาการให้บริการเชิงรุก ณ
หน่วยบริการอาเภอมีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการประชาชน สามารถบาบัดทุกข์ บารุ งสุขและอานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่เพิ่ม
ช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการจากภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3.2 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยึดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ อาชีพ
และเครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
3.3 เพื่อสนองตอบนโยบายทางราชการที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3.4 เพื่ อให้ บ ริ การซ่อ มแซมรถจั กรยานยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ใ นการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ในการให้บริการประชาชน
ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 หมู่บ้านทั้ง ๒๔๐ หมู่บ้าน ในพื้นที่อาเภอเดชอุดม โดยจัดหน่วยบริการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกไปให้บริกา
ประชาชนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ๒๔๐ หมู่บ้าน ทั้ง ๑๖ ตาบล ได้รับบริการจากหน่วยบริการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ อย่าง
น้อยเฉลี่ยครั้งละ ๑๐๐ คนต่อครั้งต่อเดือน
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของ
ครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ และการดารงชีวิตประชาชนคน
ยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย
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6.

7.
8.

9.

5.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ
เครื่องมือในการดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
5.3 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีทักษะ ประสบการณ์ และการเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ และ
ปฏิบัติงานในชุมชน
5.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ
5.5 มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
6.1 หมู่บ้านทั้ง ๒๔๐ หมู่บ้าน ในพื้นที่อาเภอเดชอุดม
6.2 ประชาชนในพื้นที่ ๒๔๐ หมู่บ้าน ทั้ง ๑๖ ตาบล ได้รับบริการจากหน่วยบริการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ อย่าง
น้อยเฉลี่ยครั้งละ ๑๐๐ คนต่อครั้งต่อเดือน
พื้นที่ดาเนินการ : องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลตาบล ในเขตพื้นที่อาเภอเดชอุดม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านที่กาหนดออกจุดบริการ และพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงจะได้รับบริการจากหน่วย
บริการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ เฉลี่ยหน่วยบริการละ 100 คนต่อครั้งต่อเดือน
8.2 เกิดการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ที่ประชาชนจะมีเมื่อต้องมารับบริการจากภาครัฐ ณ ที่ตั้งและยังเป็ นการ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
8.3 ทาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แท้จริงในพื้นที่
8.4 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1. หมู่บ้านทั้ง ๒๔๐ หมู่บ้าน ในพื้นที่อาเภอเดชอุดม
2. ประชาชนในพื้นที่ ๒๔๐ หมู่บ้าน ทั้ง ๑๖ ตาบล ได้รับบริการจาก
หน่วยบริการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ อย่างน้อยเฉลี่ยครั้งละ ๑๐๐ คนต่อ
ครั้งต่อเดือน
1. ส่งเสริ มการให้บ ริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่ว ย
บริการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่เพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึง
การบริการจากภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดรายจ่ายของ
ประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบ อาชีพ และเครื่ องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของ
ครั ว เรื อน สนองตอบนโยบายทางราชการที่เน้ นการให้ บริการแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ใน
การให้บริการประชาชน
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561
เงินรายได้สถานศึกษา 10,000
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม

หน่วยนับ
หมู่บ้าน
คน

12 เดือน
บาท
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2.จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3. ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5.ดาเนินงานตาม
โครงการ

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร



งานโครงการ
พิเศษ



งบดำเนิน
กำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

งานโครงการ
พิเศษ

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



งานพัสดุ

วท.เดชอุดม

10,000

-

-

-

เขตอาเภอ
เดชอุดม

-

-

-

-

เขตอาเภอ
เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

1



6.ประเมินผล

โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ 
วิทยาลัย

2

3

4

คณะกรรมการ
ดา
เนินงาน
งานวิจัย
งานวิจัย

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน)

10,000

11. การติดตาม ประเมินผล
11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
11.2 สังเกตจากปริมาณการใช้บริการและปฏิบัติงาน
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โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร โครงการ อบต. พบประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสมศักดิ์ ปริตัง
ตาแหน่งหัวหน้างานโครงการพิเศษ
โทรศัพท์
045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-6271131
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร :
ด้วยนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ ท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาจาก
ระดับรากหญ้าสู่รากแก้วและเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลสมสะอาด จึงได้ดาเนินงานโครงการ อบต. พบประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อเข้าถึง
สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ รวมทั้งประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในกิจการงานที่
หน่วยงานราชการได้ดาเนินการไปแล้ว หรือกาลังดาเนินการอยู่ และที่วางแผนเตรียมจะดาเนินการ พร้อมกับนา
ข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่นามารวบรวม วิเคราะห์ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนพัฒนาตาบล อีกทั้งให้บริการ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลสมสะอาด
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกเพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการ
บริการจากภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3.2 เพื่อเป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ และ
ทาให้หน่วยงานของรัฐสามารถรับรู้รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่จะได้ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
3.3 เพื่อรับทราบถึงปัญหา และความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างถูกต้องทั่วถึง
3.4 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่
3.5 เพื่อสนองตอบนโยบายทางรัฐบาลที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3.6 เพื่อเป็นการลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนในเรื่องการเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนพบ
3.7 เพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) : ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสมสะอาด จานวน 200 คน
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) :
5.1 เกิดการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ที่ประชาชนจะมีเมื่อต้องมารับบริการจากภาครัฐ ณ ที่ตั้งและ ยัง
เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
5.2 ทาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แท้จริงในพื้นที่
5.3 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
5.4 สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงตามปัญหาและความต้องการของประชาชน
6. กลุ่มเป้ำหมำย : ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสมสะอาด จานวน 200 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร : องค์การบริหารส่วนตาบลสมสะอาด อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
8.1 ส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกเพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการจาก
ภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
8.2 ลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ และทาให้
หน่วยงานของรัฐสามารถรับรู้รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่จะได้ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
8.3 รับทราบถึงปัญหา และความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างถูกต้องทั่วถึง
8.4 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่
8.5 สนองตอบนโยบายทางรัฐบาลที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
8.6 ลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนในเรื่องการเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนพบ
8.7 บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับประชาชน
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสมสะอาดจานวน 200 คน
1 ลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ที่ประชาชนจะมีเมื่อต้องมารับบริการจาก
ภาครั ฐ ณ ที่ ตั้ ง และ ยั ง เป็ น การแบ่ ง เบาภาระค่ า ใช้ จ่ า ยของพี่ น้ อ ง
ประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
2 ทาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนที่แท้จริงในพื้นที่
3 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ได้เป็น
อย่างดี
4 สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงตามปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน
ระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
เงินรายได้สถานศึกษา 5,000
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2.จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3. ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5.ดาเนินงานตาม
โครงการ
6.ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()
1

2

3

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร



งานโครงการ
พิเศษ



งบดำเนิน
กำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

งานโครงการ
พิเศษ

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



งานพัสดุ

วท.เดชอุดม

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

คณะกรรมการ
ดา
อบต.สมสะอาด
เนินงาน
งานวิจัย
อบต.สมสะอาด





งานวิจัย

วท.เดชอุดม

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้ำพันบำทถ้วน)

5,000

11. การติดตาม ประเมินผล
11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
11.2 สังเกตจากปริมาณการใช้บริการและปฏิบัติงาน
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โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2560
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสุริยา สามแก้ว
ตาแหน่งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โทรศัพท์
045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-4912343
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร :
ด้วยงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับชมรมวิชาชีพทุกชมรมและคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความประสงค์จะดาเนินโครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ประจ าปี 2560 ระหว่ า งวั น ที่ 16-17 พฤศจิ ก ายน 2560 ณ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ.2554) มาตรา 22,23 และ 24 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถในด้าน ดี เก่ง มีความสุข ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีความรับผิดชอบ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ตัว
บ่งชี้ที่ 3.5 มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานขององค์การ
นักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ ข้อกาหนดที่ 1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มาใช้แ ก้ปั ญหาในการปฏิ บั ติงานอาชีพอย่า งเป็นระบบและมาตรฐานที่ 5 นวัต กรรมและการวิจั ย
ข้อกาหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ข้อกาหนดที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนา ข้อกาหนดที่ 5.2 จัดสรร
งบประมาณในการสร้ า ง พั ฒ นาและเผยแพร่ น วั ตกรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิ จัย และโครงงานที่ นาไปใช้ ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้า วิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
3. เพื่อสนับสนุนให้กาลังใจและโอกาสแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย นักประดิษฐ์ ได้แสดงผลงานต่อ
สาธารณชน
4. เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา
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4. ผลผลิตโครงกำร (Output) :
4.1 จานวนสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วม
จานวน 28 ชิ้น
4.2 นักเรียน นักศึกษา
จานวน 56 คน
4.3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 60 คน
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้ ทักษะ กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์
และวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการทาผลงานสิ่ง ประดิษฐ์ สามารถนาวัสดุเหลือใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ และนาความรู้สู่
การสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่มีประโยชน์และใช้ได้จริง
6. กลุ่มเป้ำหมำย :
6.1 จานวนสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วม
จานวน 28 ชิ้น
6.2 นักเรียน นักศึกษา
จานวน 56 คน
6.3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 60 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร : ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
8.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์
8.2 นักเรียน นักศึกษานาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์นามาใช้งานได้จริง
8.3 นักเรียน นักศึกษา นาความรู้สู่การสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่มีประโยชน์และใช้ได้จริง
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

116
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 28 ผลงาน
2
35,000
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร

งบ
ดำเนินกำ
ร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน



อวท.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



อวท.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

35,000

-

-

-

วท.อุบลราชธานี

-

-

-

-

วท.อุบลราชธานี

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



6. ประเมินผล

โครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ

วิทยาลัย

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(สำมหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)

35,000

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล
11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
11.2 สังเกตจากปริมาณการใช้บริการและปฏิบัติงาน
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โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ประสานงาน นายสุริยา สามแก้ว
ตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โทรศัพท์ 045-429050
โทรสำร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-491-2343
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล
เพื่อสนองพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2545)
มาตรา 22,23 และ 24 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นผู้เรียน
มีความสามารถด้าน ดี เก่ง มีความสุข ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพความรับผิดชอบต่อสัง คมและการประกัน
คุณภาพ มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารการศึกษา บ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหาร
จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ บ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ยุทธศาสตร์การบริ ห ารงานของวิทยาลั ยเทคนิคเดชอุดม และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีและประพฤติปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้ดาเนินการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2560
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ จั ด การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ค นรุ่ น ใหม่ ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประจ าปี
การศึกษา 2560
3.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
3.2 เพื่อเป็นตัวแทนในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเข้าร่วมประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถนาความรู้ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และดารง
ชีพได้อย่างเหมาะสม
4. ผลผลิตของโครงกำร (Output)
ครู ที่ ป รึ ก ษา นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ร่ ว มการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ค นรุ่ น ใหม่ ระดั บ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2560
5. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome)
นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้และดารงชีพได้อย่างเหมาะสม
6. เป้ำหมำย
6.1 เชิงปริมำณ
คณะกรรมการตัดสินระดับภาค
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คณะกรรมการดาเนินงาน
ครูที่ปรึกษาผลงาน 9 ผลงาน
นักเรียนเจ้าของผลงาน 9 ผลงาน

จานวน 6 คน
จานวน 9 คน
จานวน 18 คน
จำนวน 38 คน

รวม

6.2 เชิงคุณภำพ
ได้เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ ประจาปี 2560 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 9 ผลงาน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และ
ความสามารถด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และดารงชีพได้อย่างเหมาะสม
7. พื้นที่ดำเนินกำร
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
8.1 ได้ เ ป็ น ตั ว แทนระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เข้ า ร่ ว มประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ค นรุ่ น ใหม่
ประจาปี 2560 ในระดับชาติ
8.2 นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และ
ดารงชีพได้อย่างเหมาะสม
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
คน
รายการ
วัน
บาท

38
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 9 ผลงาน
4
43,340

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1
1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพือ่ ใช้



2

3

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

อวท.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

อวท.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

43,340

-

-

-

4

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น
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ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

6. ประเมินผลโครงการ



งานวิจัย
วท.ดด.

วท.หนองคาย

-

-

-

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย



งานวิจัย
วท.ดด.

วท.เดชอุดม

-

-

-

วท.หนองคาย

-

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(สี่หมื่นสำมพันสำมร้อยสี่สิบบำทถ้วน)

43,340

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2561
ผู้ประสานงาน นายอุทัย บุญเสนอ
ตำแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสำร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0815493655
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด ม ได้ ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนระบบทวิ ภ าคี ตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษาตามความต้องการของตนเองและ
เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน
นักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการที่ตรงกับเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา
ดั ง นั้ น งานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ฝ่ า ยวิ ช าการ จึ ง จั ด โครงการอบรมเตรี ย มความพร้ อ ม
ก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561
ณ หอประชุมอาคารลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อน
ออกฝึกงานและฝึกอาชีพ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ
3.2 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาทราบถึ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ต นและจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เอกสารต่ า งๆ
ก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ
3.3 เพื่ อสร้ า งความรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ย วกั บการจั ดการศึก ษาอาชี ว ศึ กษาและประสานความสั มพั น ธ์
อันดีกับสถานประกอบการ
4. ผลผลิตของโครงกำร (Output):
4.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 376 คน
4.2 ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จานวน 30 คน
5. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome): นักเรียน นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนและจัดเตรียมข้อมูล
เอกสารต่างๆ ในการออกฝึกงานและฝึกอาชีพ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ
6. กลุม่ เป้ำหมำย
6.1 บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
6.2 นักเรียนระดับ ปวช.2
6.3 นักศึกษาระดับ ปวส.1
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน
จำนวน

30 คน
108 คน
238 คน
376 คน
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7. พื้นที่ดำเนินกำร
ณ อาคารลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ครูและนักเรียน นักศึกษา จานวน 376 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการและรับทราบ
ข้อมูลจากสถานประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ ก่อนออกฝึกงานและฝึก
อาชีพ จัดเตรียมเอกสารสารต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและได้ประสานความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ
ได้เสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
คน

376
นักเรียน นักศึกษา ที่จะออกฝึกงานและฝึกอาชีพ มี
ความพร้อมและรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตน
ระหว่างฝึกงานและอาชีพ จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษารวมถึ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ สถาน
ประกอบการ
3
7,000

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ

ดาเนินการในไตร
มาส ()
1

2

3

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



งานทวิ
ภาคี

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



งานทวิ
ภาคี

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

7,000

-

-

-

4

คณะกรรม
 การดา
เนินงาน


พัสดุ
วท.ดด

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น
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อุดหนุน
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5. ดาเนินงานตาม
โครงการ

คณะกรรม
 การดา
เนินงาน

6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย




วทเดชอุดม

-

-

-

งานวิจัย
วท.ดด.

วทเดชอุดม

-

-

-

งานวิจัย
วท.ดด.

วท.เดชอุดม

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(เจ็ดพันบำทถ้วน)

7,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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-
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โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร อบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน นายอุทัย บุญเสนอ
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0815493655
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด ม ได้ ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนระบบทวิ ภ าคี ตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษาตามความต้องการของตนเองและ
เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในระหว่างฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการและเป็นการเปิดโอกาสของนักเรียน นักศึกษา
ได้เลือกสถานประกอบการที่ตรงกับเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา
ดังนั้นงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงจัดโครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/
ฝึ กอาชีพและประชุมผู้ ป กครอง ภาคเรี ย นที่ 2 ปีการศึก ษา 2561 ระหว่างเดือนกรกฎาคม- กันยายน 2561 ณ
หอประชุมลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติตนในสถานประกอบการจริงให้กับนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติและจัดเตรียมข้อมูล เอกสารก่อนออกฝึกงาน/
ฝึกอาชีพและทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในสถานประกอบการจริง
3.3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและประสานความสัมพันธ์กับสถาน
ประกอบการ
4. ผลผลิตของโครงกำร (Output): คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา จานวน 626 คน
5. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome): คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา จานวน 626 คน มีความพร้อม
และทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนจัดเตรียมข้อมูลเอกสารก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริงมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพร้อมทั้งได้ประสานความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ
6. กลุ่มเป้ำหมำย
6.1 บุคลากรในวิทยาลัย
6.2 ผู้ปกครอง
6.3 นักเรียนระดับ ปวช.๒
6.4 นักศึกษาระดับ ปวส.๑
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จำนวน

30 คน
250 คน
108 คน
238 คน
626 คน
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7. พื้นที่ดำเนินกำร
ณ อาคารลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ครูและนักเรียน นักศึกษา จานวน 626 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการและรับทราบ
ข้อมูลจากสถานประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ ก่อนออกฝึกงานและฝึก
อาชีพ จัดเตรียมเอกสารสารต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและได้ประสานความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ
ได้เสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
คน

626
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา มีความ
พร้อม และทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนจัดเตรียม
ข้ อ มู ล เอกสารก่ อ นออกฝึ ก งาน/ฝึ ก อาชี พ ในสถาน
ประกอบการจริงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า อ า ชี ว ศึ ก ษ า พ ร้ อ ม ทั้ ง ไ ด้ ป ร ะ ส า น
ความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ
3
7,000

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ

ดาเนินการในไตร
มาส ()
1

2

3

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



งานทวิ
ภาคี

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



งานทวิ
ภาคี

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

7,000

-

-

-

4

คณะกรรม
 การดา
เนินงาน


พัสดุ
วท.ดด

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น
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5. ดาเนินงานตาม
โครงการ

คณะกรรม
 การดา
เนินงาน

6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย




วทเดชอุดม

-

-

-

งานวิจัย
วท.ดด.

วทเดชอุดม

-

-

-

งานวิจัย
วท.ดด.

วท.เดชอุดม

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(เจ็ดพันบำทถ้วน)

7,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร อบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงาน/ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน นายอุทัย บุญเสนอ
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0815493655
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล
ด้วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 โดย
ได้กาหนดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับหลักสูตรได้เรียนรู้งานวิชาชีพ จากการปฏิบัติงานจริงในการฝึกงานโดยใช้ สถาน
ประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจใน
การเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษาตามความต้องการของตนเองและเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย
1 ภาคเรีย น เป็ นการเปิดโอกาสให้ ผู้เรี ยนได้เสริมสร้ างทักษะประสบการณ์ ทางวิช าชีพจากการเรียน ในสถาน
ประกอบการ ในสาขาวิ ช าที่เ รี ย นและได้ ป ระสานความสั มพั นธ์ อัน ดีกั บสถานประกอบการและเพื่อ ให้ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ดังนั้นงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงจัดโครงการอบรมสัมมนานักเรียนนักศึกษาหลังกลับจากฝึกงาน/
ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมลาโดมใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการฝึกงาน/ฝึกอาชีพและนาไปสู่การแก้ไขต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา
3.2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาจากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริง และ
นาไปสู่การแก้ไขต่อไปเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษา สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการได้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
3.3 เพื่อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกั บการจั ดการอาชี ว ศึ ก ษาและประสานความสั ม พัน ธ์ กับ สถาน
ประกอบการ
4. ผลผลิตของโครงกำร (Output): คณะครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและนักเรียน นักศึกษา จานวน 613 คน
5. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome):
ครูและนักเรียน นักศึกษา จานวน 613 คน ได้รับทราบปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ ข้อดี ข้อเสีย ของการฝึกงานและฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาใน
สถานประกอบการจริงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มี
คุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการต่อไป
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6. กลุ่มเป้ำหมำย
6.1 บุคลากรในวิทยาลัย
6.2 นักเรียนระดับ ปวช.๒
6.3 นักศึกษาระดับ ปวส.1
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

30 คน
218 คน
365 คน
613 คน

7. พื้นที่ดำเนินกำร
ณ อาคารลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ครูและนักเรียนนักศึกษา จานวน 613 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและ
ประสานความสาพันธ์กับสถานประกอบการ และได้เสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพพร้อมทั้งครูและนักเรียน
ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ข้อดีข้อเสีย ระหว่างการฝึกงาน และฝึกอาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ไ ด้
จากการฝึกงานในสถานประกอบการจริง เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของสถานประกอบการต่อไป
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

613
ครู แ ละนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ ทราบปั ญ หาและ
อุป สรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึ กงานและฝึ กอาชีพ
ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ของการฝึ ก งานและฝึ ก อาชี พ ของ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาในสถานประกอบการจริ ง ได้
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อนามา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพ
ตามความต้ อ งการของตลาดแรงงาน และสถาน
ประกอบการต่อไป
3
7,000
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คน

เดือน
บาท
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์
เพื่อใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

ดาเนินการในไตร
มาส ()
1

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



งานทวิภาคี

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



งานทวิภาคี

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรมก
ารดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ วท.ดด

วท.เดชอุดม

7,000

-

-

-



คณะกรรมก
ารดา
เนินงาน

วทเดชอุดม

-

-

-

-



งานวิจัย
วท.ดด.

วทเดชอุดม

-

-

-



งานวิจัย
วท.ดด.

วท.เดชอุดม

-

-

-

2

3

4

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(เจ็ดพันบำทถ้วน)

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

7,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม

งบเงิน
อุดหนุน

-

-
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โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ผู้ประสานงาน นายอุทัย บุญเสนอ
ตำแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสำร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0815493655
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล
ด้วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 ตามพระราชบัญญัติการจัดการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
มาตรา 8 (3) ได้กาหนดรูป แบบการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคี และในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ ได้จัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้กาหนดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับหลักสูตรได้เรียนรู้งานวิชาชีพจากการ
ปฏิบัติงานจริงในการฝึกงาน โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่ จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ให้กับนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษาตามความต้องการของตนเองและเสริมสร้าง
ทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน และได้ประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ
และเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษา สามารถนาความรู้และประสบการณ์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ดั ง นั้ น งานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี จึ ง จั ด โครงการนิ เ ทศติ ด ตามนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานและ
ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560 ณ สถาน
ประกอบการ เพื่อเป็นการติดตามนิเทศนักเรียน นักศึกษาและทราบถึงปัญหาอุปสรรคในระหว่างที่นักเรียน นักศึกษา
ออกฝึกงานเพื่อนาไปสู่การแก้ไขและเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งเป็นการประสาน
ความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานและฝึกอาชีพ
3.2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาจากการฝึกงานในสถานประกอบการจริง และนาไปสู่
การแก้ไขต่อไปเพื่อให้ ผู้ส าเร็จ การศึกษาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
3.3 เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจั ดการศึกษา อาชีว ศึกษาและประสานความสั มพัน ธ์
กับสถานประกอบการ
4. ผลผลิตของโครงกำร (Output): คณะครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและนักเรียน นักศึกษา จานวน 376 คน
5. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome): ครูนิเทศและนักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้นักเรียน นักศึกษา เมื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นแล้วนามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป
พร้อมทั้งได้ประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการประกอบการจริงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและ
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กัน เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาการเรี ยนการสอน ให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสถาน
ประกอบการต่อไป
6. กลุ่มเป้ำหมำย
6.1 ครูนิเทศ
จานวน
30 คน
6.2 นักเรียนระดับ ปวช.๒
จานวน
108 คน
6.3 นักศึกษาระดับ ปวส.๑
จานวน
238 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน
376 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร
ณ สถานประกอบการ
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ครูนิเทศ ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ และเป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจให้นักเรียน นักศึกษาในระหว่างที่ฝึกงานและฝึกอาชีพกับสถานประกอบการนั้นๆ เมื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นแล้วนามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
ต่อไป พร้อมทั้งได้ประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

376
ครู นิ เทศ ได้ รั บ ทราบปั ญ หาและอุป สรรคที่ เกิ ด ขึ้ น
ระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ เป็นการสร้างขวัญ
และกาลังใจให้นักเรียน นักศึกษา เมื่อทราบถึงปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วนามาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการต่ อ ไป พร้ อ มทั้ ง ได้ ป ระสาน
ความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ
1
7,000
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หน่วยนับ
คน

เดือน
บาท
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย
1

1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

2








3

พื้นที่ดาเนินการ

4
งานทวิ
ภาคี
งานทวิ
ภาคี
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

7,000

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(เจ็ดพันบำทถ้วน)

7,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ: พิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายดานุพงษ์ แสงทอง
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-1256682
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : ตามภารกิจและนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิ ตและพัฒ นากาลังคนอาชีว ศึกษาสู่ส ากล พ.ศ.
2555 – 2569 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิรูปการเรียนการสอน ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐาน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา การศึกษาให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสและเข้าศึกษา
ต่อ อีกทั้งยังสนองต่อนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา เพื่อให้
การประเมินผลและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจาภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2560
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการประเมินและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 65 คน
5. ผลลั พธ์โครงการ (Outcome) : ครูผู้ สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 65 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อให้ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
8.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการสรุปผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 65 คน
คน
1. เพื่อให้ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการสรุ ป ผลการเรี ย นและอนุ มั ติ ผ ลการเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพ
เดือน 16 มีนาคม 2561
1 วัน
-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

2





3

4

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

-

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ: พิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายดานุพงษ์ แสงทอง
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-1256682
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : ตามภารกิจและนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิ ตและพัฒ นากาลังคนอาชีว ศึกษาสู่ส ากล พ.ศ.
2555 – 2569 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิรูปการเรียนการสอน ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐาน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา การศึกษาให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสและเข้าศึกษา
ต่อ อีกทั้งยังสนองต่อนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา เพื่อให้
การประเมินผลและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจาภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการประเมินและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 65 คน
5. ผลลั พธ์โครงการ (Outcome) : ครูผู้ สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 65 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อให้ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
8.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการสรุปผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม

74

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 65 คน
คน
2. เพื่อให้ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการสรุ ป ผลการเรี ย นและอนุ มั ติ ผ ลการเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพ
เดือน 30 กันยายน 2561
1วัน
-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย
1

1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

2

3

พื้นที่ดาเนินการ

4

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

 งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

 งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรรม
 การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

คณะกรรม
 การดา
เนินงาน
งานวิจัย

วท.ดด.


งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ โครงการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ 2545 ) มาตรการ 22,23 และ 24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการ
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการปรันคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝัง
จิตสานึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัด
ดาเนินโครงการให้ส อดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นั กศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ที่มุ้งเน้น
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมสังคมเดียวกันอย่างมีระบบ การทางานร่วมกัน การเป็นผู้นาและผู้
ตามที่ดีการเสียสละ การฝึกให้มีความอดทน มีไหวพริบ รู้จักสังเกต จดจา และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจาก
กิจกรรมกลางแจ้งการผจญภัย และพิธีการทางลูกเสือ
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้ ทักษะและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตร
3.2 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี
3.3 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกลางแจ้ง
2. ผลผลิตโครงการ (Output) : ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช.1จานวน 480 คน
3. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบ
พิธีการต่าง ๆ ทางลูกเสือดีขึ้นมีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และรู้จัก
การใช้ชีวิตกลางแจ้ง
4. กลุ่มเป้าหมาย :
1 ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 480 คน
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2. ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่าง ๆ
3. มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นและรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ :

ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่าง
ๆ ทางลูกเสือดีขึ้นมีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และรู้จักการใช้ชีวิต
กลางแจ้ง
7. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน
480
1 ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการ
ประกอบพิธีการต่าง ๆ ทางลูกเสือดีขึ้น
2. มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้นและรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
เดือน ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
งบอุดหนุนเรียนฟรี 48,000

หน่วยนับ
คน

3 เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย
1

1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

2







3

พื้นที่ดาเนินการ

4
งาน
กิจกรรม
งาน
กิจกรรม
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

48,000

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
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6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

วท.ดด.


งานวิจัย
วท.ดด.

วท.เดชอุดม

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-

48,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ อบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม และต่อต้านยาเสพติด
ประจาปี การศึกษา 2561
ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์
045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ. 2545 ) มาตรการ 22,23 และ 24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการ
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการปรันคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหาร
จั ด การอาชีว ศึก ษา ตัว บ่ งชี้ ที่ 3.7 ระดั บ คุณ ภาพในการจัด ระบบดู แลผู้ เรี ยน สอดคล้ อ งกั บวิ สั ยทั ศน์ พั นธกิ จ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency)
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free)
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัดดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่ วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ
ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถเล่าเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้
ถูกต้อง
3.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเป็นผู้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 840 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาใหม่จะได้รับความรู้ความเข้าใจและสารถศึกษาเล่าเรียนและ
ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องเป็นผู้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและได้รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมปฏิบัติตนเป็นคนดี เก่งและมีความสุขได้
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักเรียน ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 520 คน
6.2 นักศึกษา ระดับ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 320 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษาใหม่จะได้รับความรู้ความเข้าใจและสารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตาม
ระเบียบของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องเป็นผู้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 520
2. นักศึกษา ระดับ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 320
เชิงคุณภาพ
3. นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถศึกษา
เล่าเรียนปฏิบัติตามกฎของวิทยาลัย
4. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเป็นผู้ปลอดภัยและ
ห่างไกลยาเสพติด ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เชิงเวลา
เดือน พฤษภาคม 2561 3 วัน
เชิงค่าใช้จ่าย
งบอุดหนุนเรียนฟรี 10,000
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

2








3

วัน
บาท

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

1

หน่วยนับ
คน
คน

พื้นที่ดาเนินการ

4
งาน
กิจกรรม
งาน
กิจกรรม
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

10,000

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

10,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
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1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
ชื่อโครงการ โครงการพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์
045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305
ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
(ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2545 ) มาตรการ 22,23
และ 24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่ง
ประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้า นดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
การปรันคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พระมหากษั ตริย์ ทรงเป็ นพระประมุ ข และทะนุ บารุ งศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็น
กิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
(Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัดดาเนิน
โครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ครู เป็นบุคคลที่มีหน้าบทบาทที่สาคัญยิ่งในสังคม เพราะครูเป็น ทรัพฐานมนุษย์ทีมีบทบาทในการ
ให้ความรู้ในการอบรมและสอนลูกศิษย์ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เป็นผู้ที่มีความคู่คุณธรรม
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ลูกศิษย์แสดงออกซึ้งความเคารพเทินทูนและราลึกของพระคุณ ครู – อาจารย์
3.2 เพื่อให้ครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงามที่ สืบทอดกันมาแต่โบราณ
3.3 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 2,305 คน
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพเทินทูนและราลึกถึงพระคุณ
ของครู อาจารย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณตามจารีตประเพณี
กลุ่มเป้าหมาย : 1. นักเรียน ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 1,500 คน
2. นักศึกษา ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 755 คน
พื้นที่ดาเนินการ :
ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพเทินทูนและราลึกถึงพระคุณของครู
อาจารย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณตามจารีตประเพณี
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1. นักเรียน ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 1,500
2. นักเรียน ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 755
1. นักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพเทินทูนและราลึก
ถึงพระคุณ ของครู อาจารย์
2. ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงานที่สืบทอดกันมาแต่
โบราณตามจารีตประเพณี
เดือน มิถุนายน 2561 1 วัน
งบอุดหนุนเรียนฟรี 12,000 บาท

หน่วยนับ
คน
คน

วัน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย
1

1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

2

3








พื้นที่ดาเนินการ

4
งาน
กิจกรรม
งาน
กิจกรรม
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

12,000

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

12,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
ชื่อโครงการ โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน ระดับจังหวัด ภาค และชาติ ประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์
045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305
ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
(ปรับปรุงแก้ไข พศ 2545 ) มาตรการ 22,23
และ 24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่ ง
ประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
การปรันคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พระมหากษั ตริย์ ทรงเป็ นพระประมุ ข และทะนุ บารุ งศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็น
กิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
(Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัดดาเนิน
โครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษาได้ออกกาลังกาย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ในด้านความคิด
ความเสียสละ มีความมานะ อดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีโดยอาศัยกีฬาเป็นสื่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถในเชิงกีฬาตามที่ตนเองชอบและถนัด
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด
3.3 เพื่อฝึกฝนให้รักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีน้าใจเป็นนักกีฬา มีความรับผิดชอบและเกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ
3.5 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกี ฬาของวิทยาลัย ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ จังหวัด ภาค และชาติ
ต่อไป
ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 1,912 คน
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ได้ตัวแทนนักกีฬา ในแต่ละชนิดกีฬา
กลุ่มเป้าหมาย : 1 นักเรียน ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 1,800 คน
2. บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จานวน 109 คน
พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถในเชิงกีฬาตามที่ตนเองชอบและถนัด
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดฝึกฝนให้รักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีน้าใจเป็นนักกีฬา มี
ความรับผิดชอบและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัย ในการเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ จังหวัด ภาค และชาติ ต่อไป
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ นักเรียน ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 1,800
บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 109
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้เล่นกีฬา เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
นักเรียน นักศึกษาสมรรถภาพแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี
เชิงเวลา
เดือน มกราคม – มีนาคม 2561
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี 40,000 บาท
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

2








3

3 เดือน
บาท

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

1

หน่วยนับ
คน
คน

พื้นที่ดาเนินการ

4
งาน
กิจกรรม
งาน
กิจกรรม
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

40,000

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

40,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ชื่อโครงการ โครงการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค
และชาติ ประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305
ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
(ปรับปรุงแก้ไข พศ 2545 ) มาตรการ 22,23
และ 24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่ง
ประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
การปรันคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พระมหากษั ตริย์ ทรงเป็ นพระประมุ ข และทะนุ บารุ งศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็น
กิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
(Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัดดาเนิน
โครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม ได้กาหนดเป้าหมายด้านผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตามแผนพัฒนา 5 ดี 5 เก่ง
วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
และพัฒนาหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้มีความเป็นเลิศ
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกได้
ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 2,440 คน
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และพัฒนา
หน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้มีความเป็นเลิศและเป็ น
แหล่งเรียนรู้ของสมาชิกได้
กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 1,480 คน
6.2 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 960 คน
พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม(สถานที่ที่รับการประเมินในแต่ละระดับ)
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และพัฒนาหน่วย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม ให้มีความเป็นเลิศและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของสมาชิกได้และเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
1นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 1,480
คน
2.นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 960
คน
เชิงคุณภาพ

ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และพัฒนาหน่วย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้มี
ความเป็นเลิศและเป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกได้และเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันใน
ระดับสูงขึ้น
เชิงเวลา
เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
งบอุดหนุนเรียนฟรี 85,000 บาท
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

1






2

3

12 เดือน
บาท

พื้นที่ดาเนินการ

4
งาน
กิจกรรม
งาน
กิจกรรม
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

85,000

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

85,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ประสำนงำนชื่อ – สกุล 1.นางสาวสมภาน เจตนา
ตาแหน่งหัวหน้างานทะเบียน
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสำร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-0441745
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร: จากที่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ดาเนินการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษาผู้ที่สาเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ ตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งงาน
ทะเบียนจะเป็นผู้รวบรวมผลการเรียนและอนุมัติการสาเร็จการศึกษาต่อไป
ดังนั้ น งานทะเบี ย น วิทยาลั ย เทคนิ คเดชอุดมจึงขออนุญาตดาเนินโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัต ร
ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและประกาศนียบั ตรวิช าชีพชั้นสูง เป็นการจัดกิจกรรมส่ งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษามีความภาคภูมิใจใน
สถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึงให้ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจและได้แสดงความยิน ดีกับบุตรหลาน
ที่สาเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษามีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและเชื่อมั่นในตนเอง
3. เพื่อให้ครูและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ และได้แสดงความยินดีกับบุตรหลานผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) : นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 700 คน
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึง ให้
ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจและได้แสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สาเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษา
6. กลุ่มเป้ำหมำย :
1. นักเรียน ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จานวน 270 คน
2. นักศึกษา ระดับ ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จานวน 430 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :
นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึง ให้ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจ
และได้แสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สาเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
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9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร :
เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จานวน 270 คน
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จานวน 400 คน
3. นักศึกษา หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จานวน 30 คน
เป็นเกียรติประวัติแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษามีความภาคภูมิใจใน
สถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึงให้ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจ
และได้แสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สาเร็จการศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษาที่สาเร็จ
เดือน 9 มีนาคม 2561 1 วัน
1. เงินรายได้ส่วนราชการ
จานวน 40,000 บาท
2. เงินอื่นๆ (เงินลงทะเบียนของนักศึกษา) จานวน 832,700 บาท

หน่วยนับ
คน
คน

วัน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย
1

1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)






2

3

พื้นที่ดาเนินการ

4
งาน
ทะเบียน
งาน
ทะเบียน
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

872,700

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

872,700

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจาปี 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305
ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
(ปรับปรุงแก้ไข พศ 2545 ) มาตรการ 22,23
และ 24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึ กษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่ง
ประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
การปรันคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พระมหากษั ตริย์ ทรงเป็ นพระประมุ ข และทะนุ บารุ งศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็น
กิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
(Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัดดาเนิน
โครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันยาวนาน เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษามีวันสาคัญต่างๆ
มากมาย ทั้งทางด้านชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่วิทยาลัยที่มีส่วนร่วม จาเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ว ในการในการทากิจกรรมวันสาคัญจึงได้ทาโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่วันสาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญในประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
3.3 เพื่ออนุรักษ์เพณี วัฒนธรรมอันดีงานของไทย
ผลผลิตโครงการ (Output) : ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 2,500 คน
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีและได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา
และพระหากษัตริย์ ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมและร่วมกับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และชุมชนใกล้เคียงในเขต
อาเภอเดชอุดม จานวน 2,500 คน
พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีและได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และ
พระหากษัตริย์ ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมและร่วมกับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
1 นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และ
คน
ชุมชนใกล้เคียงในเขตอาเภอเดชอุดม 3,000
เชิงคุณภาพ
1 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมสาคัญทางชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ดังนี้
11 จัดกิจกรรมวันสาคัญเกี่ยวกับชาติไทย
- กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
12 จัดกิจกรรมวันสาคัญเกี่ยวกับศาสนา
- กิจกรรมวันมาฆบูชา - กิจกรรมวันอาสฬหบูชา
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา - กิจกรรมเข้าพรรษา
- กิจกรรมวันลอยกระทง
13 จัดกิจกรรมวันสาคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
- กิจกรรมวันจักรี
- กิจกรรมวันฉัตรมงคล
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - กิจกรรมวันปิยกิมหาราช
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
เชิงเวลา
เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
1 ปี
เชิงค่าใช้จ่าย
งบอุดหนุนเรียนฟรี 50,000
บาท
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย
1

1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

2

3

พื้นที่ดาเนินการ

4
งาน
ทะเบียน
งาน
ทะเบียน
คณะกรรม
การดา
เนินงาน

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

50,000

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วทเดชอุดม

-

-

-

-
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6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย



งานวิจัย
วท.ดด.

วทเดชอุดม

-

-

-



งานวิจัย
วท.ดด.

วท.เดชอุดม

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

50,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ โครงการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง
แก้ไข พศ 2545 ) มาตรการ 22,23 และ 24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้า นการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการ
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการปรันคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝัง
จิตสานึกและสรเมสร้ างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัด
ดาเนินโครงการให้ส อดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิ ตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ที่มุ้งเน้น
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมสังคมเดียวกันอย่างมีระบบ การทางานร่วมกัน การเป็นผู้นาและผู้
ตามที่ดีการเสียสละ การฝึกให้มีความอดทน มีไหวพริบ รู้จักสังเกต จดจา และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจาก
กิจกรรมกลางแจ้งการผจญภัย และพิธีการทางลูกเสือ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้ ทักษะและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตร
3.2 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี
3.3 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกลางแจ้ง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 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 จานวน 520 คน
6.2 ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่าง ๆ
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6.3 มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นและรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่าง ๆ
ทางลูกเสือดีขึ้นมีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1 480

หน่วยนับ
คน

เชิงคุณภาพ

1 ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการ
ประกอบพิธีการต่าง ๆ ทางลูกเสือดีขึ้น
2. มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นและ
รู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
เชิงเวลา
เดือน ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 5 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
งบอุดหนุนเรียนฟรี 48,000
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

1






2

3

5 เดือน
บาท

พื้นที่ดาเนินการ

4
งาน
ทะเบียน
งาน
ทะเบียน
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

50,000

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

50,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การนักศึกษาและ(พัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข) ประจาปี
การศึกษา 2560
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
(ปรั บ ปรุงแก้ไข พศ 2545 ) มาตรการ 22,23
และ 24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์
โดยเน้ น ผู้เรี ยนมีความสามารถด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒ นาคุณธรรม จริ ยธรรม และการปรัน
คุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ตัวบ่งชี้
ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุ ข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D) ด้าน
ประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัดดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency)
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็น ไทยและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้กาหนดเป้าหมายด้านผู้เรียนให้เป็นคน
ดี เก่ง และมีความสุข ตามแผนพัฒนา 5 ดี 5 เก่ง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ
3.2 เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกล
จากอบายมุข
3.3 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นาและมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 2,484 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ
เสริมสร้างและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลจาก
อบายมุข รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นาและมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย
6. กลุ่มเป้าหมาย :
1. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 1,480 คน
2. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 960 คน
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3. บุคลากรทางการศึกษา จานวน 109 คน
4. โครงการ จานวน 30 โครงการ
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ
เสริ มสร้ างและสนั บ สนุ น ให้ นั กเรี ย น นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณ ธรรม จริยธรรม และห่ างไกลจาก
อบายมุข รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นาและมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

เชิงปริมาณ

1.
2.
3.
4.

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จานวน 1,480 คน
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จานวน 960 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 109 คน
โครงการ จานวน 30 โครงการ

นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ
เสริมสร้างและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม
จริยธรรม และห่างไกลจากอบายมุข รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นา
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
เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
งบอุดหนุนเรียนฟรี 192,300

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม

หน่วยนับ
คน

คน
โครงการ

12 เดือน
บาท
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1
1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย






2

3

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

อวท.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

อวท.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

192,300

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

4

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

192,300

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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งบเงิน
อุดหนุน

-

96

โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายดานุพงษ์ แสงทอง
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
โทรศัพท์ 045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-1256682
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : ตามที่อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาหนดการ
จัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาชีพพื้นฐานสถานศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น เพื่อสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ.2545) มาตรา 22,23 และ 24 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้าน ดี เก่ง มีความสุข ตามแผนเสริมสร้างบุ คลิกภาพความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี และมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีความรับผิดชอบ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรม/โครงการ การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
บริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานขององค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1. เพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถของ นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะวิชาชีพ
3.2. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
3.3. เพื่อให้นักศึกษานาความรู้ทักษะวิชาชีพ ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีพได้อย่างเหมาะสม
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน นักเรียนมี
ความรู้ และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และดารงชี พ
ได้อย่างเหมาะสม
6. กลุ่มเป้าหมาย :
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
จานวน 110 คน
ผู้บริหาร คณะครู-เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จานวน 60 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
8.2 นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
และดารงชีพได้อย่างเหมาะสม
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 110
คน
ผู้บริหาร คณะครู-เจ้าหน้าที่
จานวน 60
ได้ จั ด การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และทั ก ษะวิ ช าพื้ น ฐาน
เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ แ ล ะ ทั ก ษ ะ วิ ช า พื้ น ฐ า น ร ะ ดั บ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนมีความรู้และความสามารถ
ด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนรู้และดารงชีพได้อย่างเหมาะสม
23-27 พฤศจิกายน 2560
5 วัน
80,000
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

80,000

-

-

-



คณะกรรม
การดา

อศจ.อุบล

-

-

-

-

1
1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

2

3

4

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น
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6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย




เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

อศจ.อุบล

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

80,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายดานุพงษ์ แสงทอง
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-1256682
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : ตามที่อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาหนดการจัด
ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.๒๕๔๕) มาตรา
๒๒, ๒๓ และ ๒๔ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้ ผู้เรียนมีคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมี
ความสามารถด้านดี เก่ง มีความสุข ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ แนวปฏิบัติประกอบระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่องที่ ๙ ว่าด้วยการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และเรื่องที่ ๑๘ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก เป้าหมายที่ ๒
แผนที่ ๑ แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานขององค์การนักวิช าชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองไป
ในทางที่ดีและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานของนักเรียน นักศึกษา
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพืน้ ฐานไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีพได้
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และดารงชีพได้อย่างเหมาะสม
6. กลุ่มเป้าหมาย :
3.1 นักเรียนและนักศึกษา
จานวน 18 คน
3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน ๑2 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1
ได้ ตั ว แทนนั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และทั ก ษะวิ ช าพื้ น ฐาน ระดั บ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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8.2 นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
และดารงชีพได้อย่างเหมาะสม
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนและนักศึกษา
จานวน 18
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 12
เชิงคุณภาพ
ได้ตัว แทนนั กเรี ย นเข้าร่ ว มการแข่งขันทั กษะวิช าชีพและ
ทั ก ษะวิ ช าพื้ น ฐาน ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและ
ทักษะวิชาพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และดารงชีพ
ได้อย่างเหมาะสม
เชิงเวลา
9-15 ธันวาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย
120,000
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

หน่วยนับ
คน
คน

7 วัน
บาท

ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1
1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย






2

3

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

80,000

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

4

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

80,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงกำร/กิจกรรม ตำม พรบ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ: ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายดานุพงษ์ แสงทอง
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-1256682
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : ตามนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดนโยบาย เป้าหมายยุ ทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555 - 2569 ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(สทศ.) มีอานาจหน้าที่หลักในการดาเนินการเกี่ยวกับประเมินผลการจัดการศึกษาและทดสอบระดับชาติ ได้มีการจัด
สอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อเป็นการวัดความรู้และความคิดของนักเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ของสังกัด
สานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานการประเมิน
ของตัว บ่ งชี้พื้น ฐาน ข้อที่ 2 มีความรู้ และทักษะที่จาเป็นในการทางาน โดยการใช้ผ ลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) การขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพ
การจัดอาชีวศึกษาและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การ
บริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557
3.2 เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3.3 เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
3.4 เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผลผลิ ต โครงการ (Output) : นั ก เรี ยนเข้ าทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติ ด้า นอาชี ว ศึ กษา (V-NET)
จานวน 857 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียนความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
จานวน 401 คน
6.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จานวน 456 คน

7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๗
8.2 เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
จานวน 401
คน
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จานวน 456
ได้ตัว แทนนั กเรี ย นเข้าร่ ว มการแข่งขันทักษะวิช าชีพและทักษะวิช าพื้นฐาน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และดารงชีพได้อย่าง
เหมาะสม
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2560
2 วัน

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1
1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย






2

3

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

4

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11. กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม

งบเงิน
อุดหนุน

-
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ: ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายดานุพงษ์ แสงทอง
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-1256682
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้าน
วิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาต้องได้รับการทดสอบมาตรฐานอันเป็นผลดีต่อกาลังแรงงาน นายจ้าง ประเทศชาติ การทดสอบ
มาตรฐานฝีมือของนักศึกษาจะก่อให้เกิดการพัฒนา ฝีมือแรงงาน ได้ทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผล
ทาให้ผู้ที่ทาการทดสอบมีความมั่นใจและทาให้ค่ าแรงเพิ่มมากขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นและตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ในส่วนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47,48 และ 49 ได้ระบุให้สถานศึกษาทุก
ระดับให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกโดยเน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้ในด้าน
วิชาชีพของสาขา วิชาในสาขาที่เรียนและสาขาที่เรียนและสามารถนาความรู้ทักษะต่างๆไปใช้ในการดารงชีพได้อย่าง
เหมาะสม และตามระเบีย บกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 และระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพชั้น สู ง พุทธศัก ราช 2557 นักเรียน นั กศึกษาต้องรั บการประเมินมาตรฐานวิช าชีพ เมื่ อ
ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยเป็นเงื่อนไขในการ
จบหลักสูตร
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยเป็นเงื่อนไขในการจบหลักสูตร
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและเกิดทักษะมาตรฐานวิชาชีพ
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดกิจกรรมทางด้านวิชาชีพและเกิดคุณภาพทางชีวิต
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียนเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)จานวน 857 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางด้านวิชาชีพจะมี
คุณภาพทางด้านวิชาชีพตามมาตรฐานที่กาหนด และต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยเป็นเงื่อนไขในการจบ
หลักสูตร และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือทางด้านวิชาชีพเกิดทักษะมาตรฐานวิชาชีพ
6.กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
จานวน 401 คน
6.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จานวน 456 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน
8.2 ตัวแทนนักศึกษาวิชาชีพทุกชมรม ในเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค
และระดับชาติ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
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3. เป็นการประชาสัมพันธ์ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และความสามารถของนักเรียน นักศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)

หน่วยนับ
จานวน 401 คน

เชิงคุณภาพ

คน
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จานวน 456 คน
ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและ
ทักษะวิชาพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และดารงชีพได้อย่างเหมาะสม

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 – เดือนมีนาคม 2561
-

2วัน
-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

2





3

4

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11. กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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งบเงิน
อุดหนุน

-
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ: โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ประจาปีงบประมาณ 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายสมศักดิ์ ปริตัง
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-6271131
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : รัฐบาลมีนโยบายให้บริการด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน ตามมติคณะรั ฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เห็ นชอบมาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือน หลังปีงบประมาณ 2548 โดยจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระยะที่ 1 ซึ่งมี
ภารกิจ ด้านการให้บริการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้คาแนะนาด้านการดูแลรักษาและซ่อมบารุงรักษา เครื่องมือ
อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง การดาเนินการ
ดังกล่าวสามารถส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากและเกิดผลดีในด้าน ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์
ที่ดีต่อชุมชน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาเนินการ
ต่อเป็นระยะที่ 2 โดยเน้นการซ่อมเครื่องจักรเกษตรเป็นล าดับ ต้นๆ ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาสุขอนามัยและ
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของชุมชน และมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2551 อนุมัติข้อเสนอของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและ การเรียนรู้ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นาเสนอโครงการขยาย บทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนในแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554 เพื่อช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชนจากการได้รับคาแนะนาถ่ายทอด
ความรู้ ในการใช้ ดู แลรั กษา ซ่อมบ ารุ งเครื่ องมื ออุป กรณ์ และสุ ขอนามัย พื้นฐาน สร้างมูล ค่ า เพิ่ มและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ชุมชน โดยให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาเนินการนาร่องในปี 2551 รวม 500 จุด และ
ขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กว่า 8,000 จุด ทุกเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ทั่วประเทศ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่ว นอย่างแท้จริง มีศักยภาพการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา จึง
ได้ จั ดท าโครงการพั ฒ นารู ป แบบและยกระดับ คุ ณ ภาพศู นย์ ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ ม ชน โดยมี ก ารจั ดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มี
กิจกรรม 1) บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน และอื่นๆ ให้คา แนะนาวิธีการใช้การดูแลรักษา 2) บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ โดยมี
การสารวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทาหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและจัดอบรมโดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือครูร่วมกับ นักเรียน นักศึกษา และ 3) บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครูนา
นักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาเรียนรู้ และนาเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการ
รับรอง มาตรฐานคุณภาพ โดยผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณาการ ครูจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการ
การเรียนรู้กับการทางาน และนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสานาวิชาชีพบริการชุมชน อันจะเป็นการช่ว ยแก้ไขปัญหาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” สู่ Thailand 4.0
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)
3.2 เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการตามมาตรฐานปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It
Center Thailand 4.0)
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จานวน 1 ศูนย์
4.2 ครู
จานวน 30 คน
4.3 นักเรียน นักศึกษา
จานวน 100 คน
4.4 ประชาชนผู้รับบริการซ่อม จานวน 200 คน
4.5 ประชาชนผู้รับการฝึกอบรม จานวน 100 คน
4.6 ช่างชุมชน
จานวน 5 คน
4.7 ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จานวน 5 ชิ้นงาน
4.8 หมู่บ้าน
จานวน 5 หมู่บ้าน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในครัวเรื อนใน อบต./เทศบาล จานวนประชาชน
ผู้รับบริการ 200 คน และยกระดับฝีมือช่างชุมชน 5 คน ร่วมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ
เครื่องใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัยพื้นฐานส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยั่งยืน
6. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้มารับบริการซ่อมและรับการฝึกอบรม จานวน 300 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : จังหวัดอุบลราชธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในครัวเรือนใน เขตจังหวัดอุบลราชธานี จานวนประชาชนผู้รับบริการ 200
คน และยกระดับฝีมือช่างชุมชน 5 คน ร่วมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ย วข้องให้ มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพเครื่องใช้ใน
ครัวเรือนและสุขอนามัยพื้นฐานส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ยั่งยืน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

300
ได้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1 ศูนย์
6
250,000
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หน่วยนับ
คน
ศูนย์
เดือน
บาท
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย
1

1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

2








3

พื้นที่ดาเนินการ

4
โครงการ
พิเศษ
โครงการ
พิเศษ
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

250,000

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

250,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ: อาชีวะอาสา ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะตามความร่วมมือระหว่างสานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา กับ กรมการขนส่งทางบก
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายสมศักดิ์ ปริตัง
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-6271131
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : กรมการขนส่งทางบก และสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีความตระหนักถึงความสาคัญของความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ และเพื่อเป็นการฝึ กฝนทักษะการปฏิบัติงานด้านช่างยนต์ การสร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่นักศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างความ
ปลอดภัย ในการเดิน ทางให้ แก่ป ระชาชนผู้ ใช้บริ การขนส่ งด้ว ยรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่ งทางบก และ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงร่วมมือกันดาเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสภาพ
ความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งด้วยรถโดยสาร
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานด้านช่างยนต์ ของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเครื่องกล
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถโดยสาร
3.3 เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสาร
3.4 เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ
3.5 เพื่อให้ ผู้ใช้ร ถโดยสารเกิดจิ ตส านึกเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน และการป้องกัน
อุบัติเหตุซึ่งเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจานวน 200 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ประชาชนที่ใช้รถโดยสารประจาทางได้รับความสะดวกในการให้บริการของ
วิทยาลัย และมีความปลอดภัยจากการใช้รถโดยสารประจาทาง
6. กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจานวน 200 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอเดชอุดม ถนนเดชอุดม - นาห่อม ตาบลเมืองเดช อาเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างยนต์ และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในการ
ดาเนินงานร่วมกัน
8.2 นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
8.3 ประชาชนผู้ใช้รถโดยสารประจาทางเกิดความมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสาร
ประจาทาง
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8.4 นักเรียนนักศึกษา ได้รับการปลูกจิตสานึก สร้างความเอื้ออาทร ความสามัคคี และเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของวิทยาลัยฯ ต่อชุมชน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

200
ประชาชนที่ใช้รถโดยสารประจาทางได้รับความ
สะดวกในการให้ บ ริ ก ารของวิ ท ยาลั ย และมี
ความปลอดภัยจากการใช้รถโดยสารประจาทาง

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ระหว่างเดือนธันวาคม 2560-มกราคม 2561
21,800

หน่วยนับ
คน

2 เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1
1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย






2

3

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

งคพ.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

งคพ.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

อาเภอเดชอุดม

-

-

21,800

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

4

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

-

21,800

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม

งบเงิน
อุดหนุน

-

110

โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาพร้อมมอบตัว ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสำนงำนชื่อ – สกุล นางสาวสมภาน เจตนา
ตาแหน่งหัวหน้างานทะเบียน
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสำร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-0441745
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร : ด้วยงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความประสงค์จะ
ดาเนินโครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาพร้อมมอบตัว ประจาปี 2561 เพื่อการเพิ่มปริมาณของ
ผู้เรียน และเพื่อการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา 12
ข้อ นั้น ในหัวข้อที่ 1 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม ข้อกาหนดที่ 4.1 บริการ
วิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้ องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง ตังบ่งชี้ที่ ๒๗ จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการ
พัฒ นาชุ ม ชุม และท้ องถิ่ น กิจ กรรม/โครงการฝึ ก ทัก ษะวิ ช าชี พ เพื่ อ การประกอบอาชี พ ของประชาชน การบริ ก าร
ประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ดัง นั้ น งานทะเบี ย น วิ ทยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ดมจึ ง มีค วามประสงค์ จะด าเนิ น โครงการรับ สมัค รนั กเรี ย น
นักศึกษา ประเภทโควตาพร้ อมมอบตัว ประจาปี 2561 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนและเพื่อเป็นการประชาสั มพันธ์
วิทยาลัยฯ โดยเน้นสร้างสรรค์
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ และการแนะนาแนวทางและทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อแก่นักเรียน นักศึกษา
3.2 เพื่อแนะนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป
3.3 เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3.4 เพื่อรับมอบตัวและรายงานตัวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)
3.5 เพื่อรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาที่มีความพร้อมเข้าศึกษาต่อในทางสาขาที่ต้องการ
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) :
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 430 คน
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) :
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ได้ครบตรงตามแผนรับ พร้อมทั้งรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาประเภทโควตาทุกระดับ
6. กลุ่มเป้ำหมำย:
1. นักเรียน ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
2. นักศึกษา ระดับ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จานวน 260 คน
จานวน 170 คน

7. พื้นที่ดำเนินกำร : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
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8.1 ได้จานวนนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา ประจาปีการศึกษา 2561 ตามเป้าหมายที่วางไว้
8.2 นักเรียน นักศึกษารู้จักการเรียนแบบสายอาชีพมากขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ
เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช.,ปวส. ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 430
คน
เพื่อรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา ได้ครบตามจานวนที่กาหนด
ระหว่างเดือน 12 ธันวาคม 2560 – 16 มีนาคม 2561
32,000

หน่วยนับ
คน
3 เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1
1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย






2

3

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

งทบ.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

งทบ.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

32,000

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

4

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

32,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทปกติพร้อมมอบตัว ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสำนงำนชื่อ – สกุล นางสาวสมภาน เจตนา
ตาแหน่งหัวหน้างานทะเบียน
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสำร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-0441745
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร : ด้วยงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความประสงค์จะ
ดาเนินโครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาพร้อมมอบตัว ประจาปี 2561 เพื่อการเพิ่มปริมาณของ
ผู้เรียน และเพื่อการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา 12
ข้อ นั้น ในหัวข้อที่ 1 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม ข้อกาหนดที่ 4.1 บริการ
วิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง ตังบ่งชี้ที่ ๒๗ จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการ
พัฒ นาชุ ม ชุม และท้ องถิ่ น กิจ กรรม/โครงการฝึ ก ทัก ษะวิ ช าชี พ เพื่ อ การประกอบอาชี พ ของประชาชนการบริ ก าร
ประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ดัง นั้ น งานทะเบี ย น วิ ทยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ดมจึ ง มีค วามประสงค์ จะด าเนิ น โครงการรับ สมัค รนั กเรี ย น
นั ก ศึ ก ษา ประเภทปกติ พ ร้ อ มมอบตั ว ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณผู้ เ รี ย นและเพื่ อ เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ โดยเน้นสร้างสรรค์
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ และการแนะนาแนวทางและทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อแก่นักเรียน นักศึกษา
3.2 เพื่อแนะนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป
3.3 เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3.4 เพื่อรับมอบตัวและรายงานตัวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)
3.5 เพื่อรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาที่มีความพร้อมเข้าศึกษาต่อในทางสาขาที่ต้องการ
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) :
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 430 คน
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) :
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ได้ครบตรงตามแผนรับ พร้อมทั้งรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาประเภทโควตาทุกระดับ
6. กลุ่มเป้ำหมำย:
1. นักเรียน ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
2. นักศึกษา ระดับ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จานวน 260 คน
จานวน 170 คน

7. พื้นที่ดำเนินกำร : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
8.1 ได้จานวนนักเรียน นักศึกษา ประเภทปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 ตามเป้าหมายที่วางไว้
8.2 นักเรียน นักศึกษารู้จักการเรียนแบบสายอาชีพมากขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ
เชิงเวลำ
เชิงค่ำใช้จ่ำย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช.,ปวส. ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 430
คน
เพื่อรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทปกติ ได้ครบตามจานวนที่กาหนด
ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561
-

หน่วยนับ
คน
2 เดือน
-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



งทบ.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



งทบ.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

2





3

4

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

-

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร การจัดนิทรรศการทางการศึกษาในงานกาชาดอาเภอเดชอุดม ประจาปี 2560
ผู้ประสำนงำนชื่อ – สกุล นายพัฒนพงศ์ คาวงศ์
ตาแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสำร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 090-609-7146
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร : ด้วยนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ
และทั่วถึง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความประสงค์จะดาเนินโครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาในงานกาชาด
อาเภอเดชอุดม ประจาปี 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนว การจัดการอาชีวศึก ษาต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้เรียนเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปรั บทัศนคติที่ดีต่อการเรียนอาชีว ศึกษา และเสริมสร้างความสมานฉันท์ตาม ตาม
ยุ ท ธศาสตร์ อุ บ ลฮั ก แพงและสอดคล้ อ งงานประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมี
ความสุข แผนพัฒนาบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
ดั ง นั้ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ งานแนะแนวอาชี พ และการจั ด หางาน วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด ม
จึงขออนุญาตดาเนินโครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาในงานกาชาดอาเภอเดชอุดม ประจาปี 2560 ในระหว่าง
วันที่ 23-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และมุ่งเน้นสร้างสรรค์และพัฒนา
สถานศึกษาให้เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่นพัฒนาอาชีพได้
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และการอาชีวศึกษา
3.2 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุกตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3.3 เพื่อตอบสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3.4 เพื่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติต่อการเรียนอาชีวศึกษา สร้างความสมานฉันท์ตาม
ยุทธศาสตร์อุบลฮักแพง
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) :
4.1 กลุ่มผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในอาเภอเดชและอาเภอใกล้เคียง จานวน 7 อาเภอ
4.2 หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน 7 อาเภอ
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) :
กลุ่ มผู้ เรี ย น ผู้ ป กครองนั กเรี ย น หน่ วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในอาเภอเดชอุดม และอาเภอใกล้ เคียง
จ านวน ๗ อ าเภอ ได้ รั บ ข่ า วสารประชาสั ม พั น ธ์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด ม การแนะแนวการศึ ก ษาต่ อ
การจัดการเรียน อาชีวศึกษาแก่ผู้สนใจ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านการอาชีวศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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6. กลุ่มเป้ำหมำย:
6.1 กลุ่มผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในอาเภอเดชและอาเภอใกล้เคียง จานวน ๗ อาเภอ
6.2 หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน ๗ อาเภอ
7. พื้นที่ดำเนินกำร : ที่ว่าการอาเภอเดชอุดม
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและส่วนร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและเพื่อการ
แนะแนวการศึกษาต่อ การปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
- กลุ่มผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน
ในอาเภอเดชและอาเภอใกล้เคียง จานวน 7 อาเภอ
- หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน 7 อาเภอ

หน่วยนับ
คน

กลุ่มผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในอาเภอเดชอุดม และอาเภอใกล้เคียงจานวน 7
อาเภอ ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม การแนะแนวการศึกษาต่อ การจัดการเรียน
อาชีวศึกษาแก่ผู้สนใจ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านการ
อาชีวศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
20,000

-

7 วัน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. เสนอโครงการขอ
อนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ
3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน
4. จัดหาวิทฐาน
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
6. ดาเนินการตาม

ดาเนินการในไตร
มาส ()
เป้าหมาย
๑ ๒ ๓ ๔

7 อาเภอ

พื้นที่
ดาเนินการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-




วท.เดชอุดม
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โครงการ
7. สรุปและประเมินผล/

รายงานผล

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

-

-

20,000
20,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร จัดทาสื่อวีดีทัศน์ ประจาปี 2561
ผู้ประสำนงำนชื่อ – สกุล นายพัฒนพงศ์ คาวงศ์
ตาแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสำร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 090-609-7146
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร : ด้วยนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ
และทั่วถึง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความประสงค์จะดาเนินโครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาในงานกาชาด
อาเภอเดชอุดม ประจาปี 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนว การจัดการอาชีวศึกษาต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้เรียนเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปรั บทัศนคติที่ดีต่อการเรียนอาชีว ศึกษา และเสริมสร้างความสมานฉันท์ตาม ตาม
ยุ ท ธศาสตร์ อุ บ ลฮั ก แพงและสอดคล้ อ งงานประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมี
ความสุข แผนพัฒนาบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
ดัง นั้ น งานประชาสั ม พั น ธ์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ดม จึ ง มี ค วามประสงค์ จ ะด าเนิ น โครงการจั ด ท าสื่ อ
วีดีทัศน์ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ
3.2 เพื่อแนะนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป
3.3 เพื่อให้ได้มาซึ่งงานจัดทาวีดิทัศน์ ตามความประสงค์ของงานหรือองค์กร
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) : ได้สื่อวีดีทัศน์วิทยาลัยฯ นาเสนอ จานวน 1 ชุด
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) : - เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร และแนะนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่
รู้จัก พัฒนาให้เป็นปัจจุบันโดยเน้นรูปแบบการนาเสนอให้มีความทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งกิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ
ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
6. กลุ่มเป้ำหมำย: ได้สื่อวีดีทัศน์วิทยาลัยฯ นาเสนอ จานวน 1 ชุด เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร
และกิจกรรมต่างๆ และแนะนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่รู้จัก
7. พื้นที่ดำเนินกำร : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
8.1 มีทักษะการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
8.2 มีประสิทธิภาพและเกิดผลต่อตนเองและหน่วยงานสูงสุด
8.3 เพื่อให้ได้มาซึ่งงานจัดทาวีดีทัศน์ ตามความประสงค์ของงานหรือองค์กร
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9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ ได้สื่อวีดีทัศน์วิทยาลัยฯ นาเสนอ จานวน 1 ชุด
เชิงคุณภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ และ
แนะนาวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดมให้เป็นที่รู้จัก
ตลอดปีการศึกษา 2561
เชิงเวลา
15,000
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
ชุด
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตร
มาส ()
1

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ
3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน
4. จัดหาวิทฐาน
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
6. ดาเนินการตาม
โครงการ
7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล



2

3

เป้าหมาย

4
7 อาเภอ

พื้นที่
ดาเนินการ
วท.เดชอุดม







รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบเงิน
อุดหนุน

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

15,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000
15,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร สื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสำนงำนชื่อ – สกุล นายพัฒนพงศ์ คาวงศ์
ตาแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสำร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 090-609-7146
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร : ด้วยงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความ
ประสงค์จะดาเนินโครงการสื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปี การศึกษา 2561 เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และบุคคล
ทั่วไป ได้ทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตามภารกิจและนโยบาย การขับเคลื่อน
นโยบายรัฐ บาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒ นากาลั งคน
อาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2559 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียน การ
ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม การประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ดั ง นั้ น งานประชาสั ม พั น ธ์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด ม จึ ง มี ค วามประสงค์ จ ะด าเนิ น โครงการ
สื่อประชาสั มพัน ธ์รับ สมัครนักเรีย น นั กศึกษาใหม่ ประจาปี 2561 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้ เรียน อีกทั้งยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ การแนะนาแนวทางและทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อแก่นักเรียน นักศึกษา
3.2 เพื่อแนะนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป
3.3 เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) : ได้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปี 2561
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) : ได้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กร ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้ง
กิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ พร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อ ตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและ
สนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ที่เกิดขึ้น
6. กลุ่มเป้ำหมำย: ป้ายประชาสัมพันธ์จานวน 9 แห่ง
7. พื้นที่ดำเนินกำร : อาเภอเดชอุดม,อาเภอนาจะหลวย,อาเภอบุณฑริก,อาเภอน้ายืน,อาเภอนาเยีย,อาเภอทุ่งศรีอุดม
,ตาบลนาส่วง,อาเภอน้าขุ่น
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
8.1.จานวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2561 ตามเป้าหมายที่วางไว้
8.2.นักเรียน นักศึกษารู้จักการเรียนสายอาชีพมากขึ้น
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9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ,อาเภอ
ทุ่งศรีอุดม ,อาเภอนาจะหลวย ,อาเภอน้ายืน ,
อาเภอบุณฑริก, อาเภอน้าขุ่น, อาเภอนาเยีย,
ตาบลนาส่วง และสามแยกนากระแซง
จานวน ๙ แห่ง

หน่วยนับ
แห่ง

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยฯ การแนะแนว
การศึกษาต่อ การจัดการเรียน อาชีวศึกษาแก่ผู้สนใจและ
เพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านการอาชีวศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 – มิถุนายน 2561
30,000

7 เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตร
มาส ()
1

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ
3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน
4. จัดหาวิทฐาน
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
6. ดาเนินการตาม
โครงการ
7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล



2

3

เป้าหมาย

4
9 แห่ง

พื้นที่
ดาเนินการ
วท.เดชอุดม







รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบเงิน
อุดหนุน

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000
30,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
………………………………………………………..
1. ชื่อโครงกำร จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ “สาร DTEC” ปีที่ 8 ฉบับที่ 10
ผู้ประสำนงำนชื่อ – สกุล นายพัฒนพงศ์ คาวงศ์
ตาแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสำร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 090-609-7146
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : ด้วย งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความ
ประสงค์จะดาเนินโครงการ จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ “สาร DTEC” ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 เพื่อการเพิ่มปริมาณของ
ผู้เรียน และเพื่อการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 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 เพื่อสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงมีความประสงค์จะดาเนินโครงการ จัดทาวารสาร
ประชาสัมพันธ์ “สาร DTEC” ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานต่างๆ ของวิทยาลัย
3.2 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานวิทยาลัย
3.3 เพื่อตอบสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ของการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) : ได้จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ “สาร DTEC” จานวน 600 เล่ม
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) : ได้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กร ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้ง
กิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ พร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อ ตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและ
สนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ที่เกิดขึ้น
6. กลุ่มเป้ำหมำย:
6.1 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
6.3 หน่วยงานอื่นๆ
7. พื้นที่ดำเนินกำร : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จานวน 500 แห่ง
จานวน 50 แห่ง
จานวน 50 แห่ง
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและการ
แนะแนว การปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
ด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
- สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
- หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยนับ
600 แห่ง

- เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม การ
แนะแนวการศึกษาต่อ ตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดมและสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในด้านข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ที่เกิดขึ้น

-

เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
20,000

12 เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตร
มาส ()
1

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ
3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน
4. จัดหาวิทฐาน
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
6. ดาเนินการตาม
โครงการ
7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล



2

3

เป้าหมาย

4
600 แห่ง

พื้นที่
ดาเนินการ
วท.เดชอุดม







รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบเงิน
อุดหนุน

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000
30,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
………………………………………………………..
1. ชื่อโครงกำร จัดทาแผ่นพับ โปสเตอร์แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นางสาวพรปวีณ์ ก้านเพชร
ตาแหน่งหัวหน้างานแนะแนว
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9651794
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : ตามภารกิจและนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 25552569 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียน การขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษา
และการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ การยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด อาชี ว ศึ ก ษาและการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลั ยเทคนิคเดชอุดม การประกันคุณภาพ
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิช า ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์ดาเนินโครงการจัดทา
แผ่ น พั บ โปสเตอร์ แนะแนวประชาสั ม พั น ธ์ ก ารรั บ สมั ค รนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม โอกาส
ทางการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และบุคคลทั่วไปได้
ทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ และสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒๙ ที่
อยู่ในอาเภอเดชอุดม บุณฑริก นาจะหลวย น้ายืน น้าขุ่น ทุ่งศรีอุดม นาเยียอีกทั้งยังเป็นการแนะแนวการเข้าศึก ษาต่อใน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3.2 เพื่อเป็นการแนะแนวทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อในสายอาชีพ
3.3 เพื่อจัดหานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2560
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) : โปสเตอร์และแผ่นพับ จานวน 5,000 ใบ
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้โปสเตอร์และแผ่นพับ จานวน 5,000 ใบ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม แนะแนวทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อ
ในสายอาชีพ และเป็นการจัดหานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2561 และมี
นักเรีย น นั กศึกษาใหม่ในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560
6. กลุ่มเป้ำหมำย:
6.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
6.2 หน่วยงานอื่นๆ

จานวน 50
จานวน 50
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7. พื้นที่ดำเนินกำร : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและการ
แนะแนว การปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
ด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ
9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ได้โปสเตอร์และแผ่นพับ จานวน 5,000 ใบ

หน่วยนับ
ใบ

เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม การแนะ
แนวการศึกษาต่อ ตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดมและสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในด้านข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ที่เกิดขึ้น

-

เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
50,000

12 เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตร
มาส ()
1

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ
3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน
4. จัดหาวิทฐาน
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
6. ดาเนินการตาม
โครงการ
7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล



2

3

เป้าหมาย

4
100 แห่ง

พื้นที่
ดาเนินการ
วท.เดชอุดม







รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบเงิน
อุดหนุน

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000
50,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม

125

โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร พิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นางสาวพรปวีณ์ ก้านเพชร
ตาแหน่งหัวหน้างานแนะแนว
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9651794
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๔๘ พรรษา เพื่อเป็นการร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีคณะรัฐมนตรี
จึงอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีขึ้นโดยให้ทุนการศึกษาแก่ นักเรียน
นักศึกษาและสามเณร ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี
และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะได้กลับไปเป็นกาลั งสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งกองทุนดังกล่าวเริ่ม
ดาเนินการในระยะแรกไปแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2547-2558 โดยได้จัดสรรทุนให้เด็กในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และสังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชานแดน (ตชด.) ปีละ 480 ทุนเป็นเวลา
ต่อเนื่อง 10 ปี รวมทั้งสิ้น 4,800 ทุน ส่วนการดาเนินการในระยะที่ 2 ที่จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม 2561
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงมีความประสงค์ที่จะดาเนินโครงการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิม
ราชกุมารี ประจาปีการศึกษา 2561
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย
3.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3.3 เพื่อให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) : นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิจารณาทุน จานวน 10 คน
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) : นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษา เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นการช่วยให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 10 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษา เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นการช่วยให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น
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9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จานวน 1 ทุน

หน่วยนับ
คน

นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษา เป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และเป็นการช่วยให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น
เดือนพฤษภาคม 2561
-

1 เดือน
-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตร
มาส ()
1

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ
3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน
4. จัดหาวิทฐาน
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
6. ดาเนินการตาม
โครงการ
7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล

2

3


เป้าหมาย

4
1 คน

พื้นที่
ดาเนินการ
วท.เดชอุดม







รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบเงิน
อุดหนุน

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นางสาวพรปวีณ์ ก้านเพชร
ตาแหน่งหัวหน้างานแนะแนว
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9651794
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : เนื่องจากการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งทางด้านระบบการศึกษา และ
ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ การจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 จะช่วยทาให้นักศึกษามี
ความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี พร้อมแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเข้ามาอยู่ ใน
สถานศึกษา และต้องอยู่ในกฏ ระเบียบที่สถานศึกษากาหนดได้อย่างมีความสุข และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิต
และพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
งานแนะแนวอาชี พ และการจั ด หางาน จึ ง มี ค วามประสงค์ ที่จ ะด าเนิ น โครงการจั ด ท าคู่ มื อ นัก เรี ย น
นักศึกษา ปีการศึกษา 2561
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อจัดทาคู่มือให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตาม
ระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถูกต้อง
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการ
และสวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) : คู่มือนักเรียน นักศึกษา จานวน 840 เล่ม
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาได้คู่มือ ศึกษาความรู้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียนและ
ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การ
ให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
6. กลุ่มเป้ำหมำย: นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 840 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ นักเรียน นักศึกษาได้คู่มือ ศึกษาความรู้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตาม
ระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและ
สวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
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9. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จานวน 840

หน่วยนับ
คน

ได้รับ นักเรียน นักศึกษาได้คู่มือ ศึกษาความรู้ความเข้าใจ
สามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้
อย่างถูกต้อง รวมถึงทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียน
การสอน การให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
เดือนพฤษภาคม 2561
84,000

1 เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตร
มาส ()
1

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ
3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน
4. จัดหาวิทฐาน
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
6. ดาเนินการตาม
โครงการ
7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล

2

3


เป้าหมาย

4
840 คน

พื้นที่
ดาเนินการ
วท.เดชอุดม







รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบเงิน
อุดหนุน

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

84,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84,000
84,000

11. กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นางสาวพรปวีณ์ ก้านเพชร
ตาแหน่งหัวหน้างานแนะแนว
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9651794
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร :
การให้คาปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหา
ความช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คลหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนอบรมมาแล้ ว เป็ น อย่ า งดี บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนมาแล้ ว นี้
จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถนา
ตัวของเขาเองไปสู่ความงอกงามและความเจริญสูงสุดอันเป็นจุดหมายในสังคมและการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา นโยบายและเป้าหมายในการดาเนินงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึก ษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ตัวบ่งชี้ที่
๑.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษาใน
ปีการศึกษา 2560
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) : นักเรียน นักศึกษาจานวน 1,222 คน
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) : นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ เกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
6. กลุ่มเป้ำหมำย :
6.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 จานวน 480 คน
6.2 นักศึกษาระดับ ปวส.2 จานวน 742 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา และสร้างความ
มั่นใจให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
คน
รายการ

1,222
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้
ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ เกิดความมั่นใจ
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
1
-

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

วัน
-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดำเนินกำรในไตรมำส
()
ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่งมอบหมาย
งาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่
ดำเนินกำร

1,222 คน

วท.เดชอุดม

งบ
ดำเนินกำ
ร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-



11.กำรติดตำมผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นางสาวพรปวีณ์ ก้านเพชร
ตาแหน่งหัวหน้างานแนะแนว
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9651794
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร :
การให้คาปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหา
ความช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คลหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนอบรมมาแล้ ว เป็ น อย่ า งดี บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนมาแล้ ว นี้
จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถนา
ตัวของเขาเองไปสู่ความงอกงามและความเจริญสูงสุดอันเป็นจุดหมายในสังคมและการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา นโยบายและเป้าหมายในการดาเนินงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึก ษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ตัวบ่งชี้ที่
๑.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษาใน
ปีการศึกษา 2560
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) : นักเรียน นักศึกษาจานวน 1,222 คน
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) : นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ เกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
6. กลุ่มเป้ำหมำย :
6.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 จานวน 480 คน
6.2 นักศึกษาระดับ ปวส.2 จานวน 742 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา และสร้างความ
มั่นใจให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
คน
รายการ

1,222
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้
ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ เกิดความมั่นใจ
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
1
5,000

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

วัน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดำเนินกำรในไตร
มำส ()
ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร

1,222

วท.เดชอุดม

งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

5,000

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

5,000

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นางสาวพรปวีณ์ ก้านเพชร
ตาแหน่งหัวหน้างานแนะแนว
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9651794
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร :
การให้คาปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหา
ความช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คลหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนอบรมมาแล้ ว เป็ น อย่ า งดี บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนมาแล้ ว นี้
จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถนา
ตัวของเขาเองไปสู่ความงอกงามและความเจริญสูงสุดอันเป็นจุดหมายในสังคมและการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา นโยบายและเป้าหมายในการดาเนินงานจะต้องสอดคล้องกั บนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ตัวบ่งชี้ที่
๑.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงจัดโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 ที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
3.2 เพื่อติดตาม สารวจข้อมูลว่านักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือทางานในสถานประกอบการ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว
3.3 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) : นักเรียน นักศึกษาจานวน 1,222 คน
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถติดตาม สารวจ ผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา และทราบข้อมูลว่า
นักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือทางานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
6. กลุ่มเป้ำหมำย :
6.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 จานวน 480 คน
6.2 นักศึกษาระดับ ปวส.2 จานวน 742 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถติดตาม สารวจ ผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
เสริมสร้างสั มพัน ธ์อัน ดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และทราบข้อมูลว่านักเรียน
นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือทางานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
คน
รายการ

1,222
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด มสามารถ
ติดตาม สารวจ ผู้สาเร็จการศึกษาที่
เข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน เสริ ม สร้ า ง
สัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับ
นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
แ ล ะ ท ร า บ ข้ อ มู ล ว่ า นั ก เ รี ย น
นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือทางาน
ในสถานประกอบการ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว
มีนาคม 2561-กันยายน 2561
-

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

7 เดือน
-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดำเนินกำรในไตร
มำส ()
ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย





งานแนะ
แนว
งานแนะ
แนว
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด






คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

พื้นที่ดำเนินกำร

งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.อุบลราชธานี

-

-

-

-

วท.อุบลราชธานี

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงกำร ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นางสาวพรปวีณ์ ก้านเพชร
ตาแหน่งหัวหน้างานแนะแนว
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9651794
2. ควำมสำคัญของโครงกำร/หลักกำรและหลักสูตร :
การให้คาปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหา
ความช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คลหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนอบรมมาแล้ ว เป็ น อย่ า งดี บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนมาแล้ ว นี้
จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถนา
ตัวของเขาเองไปสู่ความงอกงามและความเจริญสูงสุดอันเป็น จุดหมายในสังคมและการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา นโยบายและเป้าหมายในการดาเนินงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตั วบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ตัวบ่งชี้ที่
๑.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงจัดโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 ที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
3.1 เพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
3.2 เพื่อติดตาม สารวจข้อมูลว่านักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือทางานในสถานประกอบการ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว
3.3 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
4. ผลผลิตโครงกำร (Output) : นักเรียน นักศึกษาจานวน 1,222 คน
5. ผลลัพธ์โครงกำร (Outcome) : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถติดตาม สารวจ ผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา และทราบข้อมูลว่า
นักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือทางานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
6. กลุ่มเป้ำหมำย :
6.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 จานวน 480 คน
6.2 นักศึกษาระดับ ปวส.2 จานวน 742 คน
7. พื้นที่ดำเนินกำร : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถติดตาม สารวจ ผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
เสริมสร้างสั มพัน ธ์อัน ดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และทราบข้อมูลว่านักเรียน
นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือทางานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
คน
รายการ

1,222
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด มสามารถ
ติดตาม สารวจ ผู้สาเร็จการศึกษาที่
เข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน เสริ ม สร้ า ง
สัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับ
นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
แ ล ะ ท ร า บ ข้ อ มู ล ว่ า นั ก เ รี ย น
นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือทางาน
ในสถานประกอบการ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว
มีนาคม 2561-กันยายน 2561
-

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

7 เดือน
-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดำเนินกำรในไตร
มำส ()
ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย





งานแนะ
แนว
งานแนะ
แนว
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด






คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

พื้นที่ดำเนินกำร

งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.อุบลราชธานี

-

-

-

-

วท.อุบลราชธานี

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงกำร/กิจกรรม ตำม พ.ร.บ. งบประมำณประจำปีงบประมำณ 2561
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุงแก้ไข พศ 2545 ) มาตรการ 22,23 และ 24
ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และการปรันคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D)
ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัดดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency)
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้กาหนดเป้าหมายด้านผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตาม
แผนพัฒนา 5 ดี 5 เก่ง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะ
วิชาชีพ เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 2,440 คน

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ นักศึกษา
ให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานและการประกวด
กิจกรรมองค์การ เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 1,480 คน
6.2 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 960 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม(สถานที่ที่รับการประเมินในแต่ละระดับ)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานและการประกวดกิจกรรมองค์การ เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
5. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จานวน 1,480 คน
6. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จานวน 960 คน

หน่วยนับ
คน
คน

ได้ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะ
วิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานและการประกวด
กิจกรรมองค์การ เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น

เชิงเวลา
เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
งบอุดหนุนเรียนฟรี 390,000 บาท
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

12 เดือน
บาท

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()
ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร

อวท.

งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

อวท.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-






คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ โครงการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุงแก้ไข พศ 2545 ) มาตรการ 22,23
และ 24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และการปรันคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นกิจกรรม
ที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3
ดี (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกัน
ภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัดดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency)
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้กาหนดเป้าหมายด้านผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตาม
แผนพัฒนา 5 ดี 5 เก่ง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และ
พัฒนาหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิ ทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้มีความเป็นเลิศและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของสมาชิกได้
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 2,440 คน

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และพัฒนาหน่วย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้มีความเป็นเลิศและเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
สมาชิกได้
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.3 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 1,480 คน
6.4 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 960 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม(สถานที่ที่รับการประเมินในแต่ละระดับ)
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และพัฒนาหน่วยองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้มีความเป็นเลิศและเป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกได้และ
เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

2,440

หน่วยนับ
คน

เชิงคุณภาพ

ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และพัฒนา
หน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุ ด ม ให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ และเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข องสมาชิ ก ได้ แ ละเป็ น
ตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น
เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
งบอุดหนุนเรียนฟรี 85,000 บาท

12 เดือน
บาท

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ดำเนินกำรในไตร
มำส ()
ขั้นตอน/วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย






หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร

อวท.

งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

อวท.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการการจัดกิจกรรมกีฬา ดนตรี สนทนาการและการแสดง และพัฒนาบุคลิกภาพประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุงแก้ไข พศ 2545 ) มาตรการ 22,23 และ 24
ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และการปรันคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D)
ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประเทศชาติของเรากาลังอยู่ในสถานการณ์ต่อสู้เพิ่มเอาชนะยา
เสพติด ดนตรี ศิลปะจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ ใช้ในป้องกันมิให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างได้ผล และยัง
ส่งผลอย่างมากมายไปถึงการแก้ไขปัญหาอื่น ๆสาหรับเยาวชนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร ทะเลาะวิวาท และการเสพสิ่ งเสพติดต่างๆเพื่อให้ นักศึกษาอาชีวศึกษาทุกคนได้มีส่ ว นร่ว มในการเล่ นดนตรี
ประกวดดนตรี และกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เพื่อเกิดความสมานฉันท์สืบไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในการฝึกฝนการเล่นดนตรี ร้องเพลง และเป็นการส่งเสริมหารายได้
ระหว่างเรียน
3.2 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในด้านดนตรี การร้องเพลง ลีลาศ ที่ตนถนัด
3.3 เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่นักศึกษา และครูอาจารย์ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
3.4 เพื่อให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง ที่ได้มาศึกษาเล่าเรียนด้านอาชีพใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 2,440 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ได้นักดนตรีฝีมือดี เพื่อเป็นตัวแทนของวิทยาลัยในการประกวดดนตรีในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา จานวน 2,440 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษาได้เล่นดนตรี เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการส่งเสริมหา
รายได้ระหว่างเรียนและมีสุขภาพจิตดี ได้ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ในทางที่ดี และได้นักดนตรีฝีมือดี เพื่อเป็น
ตัวแทนของวิทยาลัยในการประกวดดนตรีในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

คน

2,440
นักเรียน นักศึกษาได้เล่นดนตรี เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และ
เป็นการส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียน ได้พัฒนาศักยภาพในด้านดนตรี การ
เชิงคุณภาพ
ร้องเพลง ลีลาศ ที่ตนถนัดความภาคภูมิใจในตนเอง ที่ได้มาศึกษาเล่าเรียน
ด้านอาชีพใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
เชิงเวลา
เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 1 ปี
เชิงค่าใช้จ่าย
งบอุดหนุนเรียนฟรี 57,400
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/
วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()

1 ปี
บาท

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร



อวท.



งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

57,000

-

-

-

อวท.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



6. ประเมินผล

โครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ

วิทยาลัย

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
57,000
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ
ตาแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 094-6654470
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :
ด้ว ยงานสวัส ดิการนั กเรี ย น นั กศึก ษา ฝ่ ายพัฒ นากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลั ยเทคนิคเดชอุดมได้
ตระหนั กถึงความส าคัญและความจ าเป็ นของการคุ้มครองความปลอดภัยทางร่างกายและทรัพย์สิ นของนักเรียน
นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับการประกันอุบัติเหตุ และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองใน
ด้านค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต เมื่อนักเรียน นักศึกษาประสบอุบัติเหตุทางจราจร
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการประกันอุบัติเหตุ
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีหลักประกันด้านความปลอดภัยและความมั่นใจในการดาเนินชีวิต
3.3 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 2,440 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อประสบ
อุบัติเหตุและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 2,440 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อประสบอุบัติเหตุและ
ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

2,440
นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้าน
ประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ได้มาตรฐาน
เดือนพฤษภาคม 2561- มีนาคม 2562
เงินบารุงการศึกษา 430,200

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/
วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร



อวท.



งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

430,200

-

-

-

อวท.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

430,200

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ
ตาแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 094-6654470
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของความปลอดภัย
จากโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคติดต่อต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจาปี เฝ้าระวังโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคติดต่อรู้จักวิธีการดูแลรักษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
โดยคาแนะนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสาคัญในการดูแล เอาใจใส่สุขภาพให้แข็งแรงและสมบูรณ์
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงความสมบูรณ์หรือความผิดปกติของร่างกายตนเอง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 2,440 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียนและนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 2,440 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ อาคารลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนและนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีและนักเรียนและนักศึกษาทราบ
ผลการตรวจสุขภาพของตนเองว่ามีสุขภาพสมบูรณ์หรือผิดปกติหรือไม่
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 2,440
นักเรียนและนักศึกษาทราบผลการตรวจสุขภาพร่างกายว่ามีความสมบูรณ์
ดีหรือไม่
เดือน พฤษภาคม 2561
430,200
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คน
1 วัน
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/
วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร



อวท.



งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

430,200

-

-

-

อวท.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

430,200

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจาปี 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ
ตาแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045429050 โทรศัพท์เคลื่อนที่
094-6654470
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุ ดมได้ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพให้
ผู้เรียนมีสุขภาพพลนามัยแข็งแรงสมบูรณ์และสุขภาพจิตที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์
ไว้ใช้ส าหรั บ การปฐมพยาบาลเบื้ องต้นให้ กับ นักเรียน นักศึ กษา และบุคลากร เมื่อเจ็บ ป่ว ยหรือประสบ
อุบัติเหตุได้ทันเวลาและปลอดภัย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ไว้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัย
3.2 เพื่อให้เป็นแหล่งบริการด้านสุขภาพอนามัย
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใส่ใจ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ผู้รับการตรวจสุขภาพ จานวน 2,440 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ผู้รับการตรวจสุขภาพรู้ข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชุดม
6.2 บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
7. พื้นที่ดาเนินการ :

จานวน
จานวน

2,440 คน
109 คน

ณ อาคารลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรได้รับยาและเวชภัณฑ์ไว้ใช้ในการดูแลรักษาและปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและนักเรียน นักศึกษา บุคลากรได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

2,549
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นภายหลังจากที่
ได้รับบริการ
พฤษภาคม 2561
งบรายได้ส่วนราชการ 30,000
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หน่วยนับ
คน
1 เดือน
บาท
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/
วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร



สวัสดิการ



งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

30,000

-

-

-

สวัสดิการ

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

30,000

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ โครงการบริจาคโลหิตประจาปี 2560-2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ
ตาแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045429050 โทรศัพท์เคลื่อนที่
094-6654470
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมร่วมกับเหล่ากาดชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกั บเหล่ากาดชาด
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน
ด้วยวิธีการเปลี่ยนถ่ายโลหิตใหม่และในปัจจุบันคลังโลหิตของเหล่ากาชาดยังขาดแคลนโลหิตที่จะไปช่วยเหลือ
ผู้ป่วยดังกล่าวเป็นปริมาณมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรรู้จักเสียสละ เอื้อเผื่อแผ่
มีน้าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นการสร้างจิตสานึกที่ดี
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรร่วมกันบริจาคโลหิต
3.2 เพื่อให้รู้จักเสียสละ เอื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นการสร้างจิตสานึกที่ดี
3.3 เพื่อให้เหล่ากาชาดมีโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ได้โลหิต จานวน 3,000 cc.
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ด้วยกันเหล่ากาชาดมีโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา บุคลากร จานวน 100 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ อาคารลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
เหล่ากาชาดมีโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชุดม จานวน 100
คน
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษารู้จักเสียสละ เอื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น และ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกที่ดี
เชิงเวลา
เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 2 ครั้ง
2 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ 2,000 บาท
บาท
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/
วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร



สวัสดิการ



งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

2,000

-

-

-

สวัสดิการ

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2,000

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ โครงการทาบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวนงรัก บุญเสริฐ
ตาแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร
โทรศัพท์
045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-9699698
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : ด้วยการจัดกิจกรรมทาบุญส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่
เป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญต่อวิถีสังคมของไทย และมีความเป็นสากลที่มนุษยชาติในโลกให้ความสาคัญ ซึ่ง
เป็นวันสัญลักษณ์แห่งการส่งความรักความสุขและความสามัคคีต่อกัน ขณะเดียวกันสังคมไทยเป็นสังคมที่ยึด
มั่นต่อสถาบันหลักของชาติ กล่าวคือสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ อยู่คู่คนไทยมายาวนาน
จึงทาให้สังคมไทยมีความรักและผูกพันกับสถาบันหลักของชาติเป็นอย่างมากการปลูกฝังและขัดเกลาจิตใจ
ของคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรมยึดหลักธรรมที่ส่งเสริมและเสริมสร้างให้เป็นคนมีความสามัคคี มี
สัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน เสียสละ อดทนมีความตื่ นตัวและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคมโลก
ปัจจุบัน และมีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง และหน้าที่การงานหน่วยงาน หรือองค์กรควรตระนักในเรื่อง
ดังกล่าว และต้องมีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างจิตสานึก และขวัญกาลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องอยู่
เสมอ
วิทยาลัยเทคนิค เดชอุดม เป็นสถานศึกษาหนึ่งของรัฐที่ให้ความสาคัญอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่ที่มี
ความสากลและบูรณาการวันสาคัญดังกล่าวให้มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตตนเอง หน่วยงาน/องค์กร สังคมประเทศชาติ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์และขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรภายในสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพิ่มวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน สร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ เพิ่มขวัญและกาลังใจในการทางานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพื่อ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล แก่บุคลากรในองค์กร
3.2 เพื่อสืบทอดประเพณีการทาบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
3.3 เพื่อเพิ่มขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 109 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพิ่มขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และทากิจกรรมร่วมกัน
6. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 109 คน ได้ร่วมกิจกรรมและสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ อาคารลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีการเสริมสร้าง
ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆมาพัฒนาวิทยาลัยของ
ตนเอง และได้เพิ่มขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
-บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 109 คน ได้ร่วมกิจกรรม
และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม
-ร้อยละ 90 ของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เกิดขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561
งบประมาณ 3,000

หน่วยนับ
คน

1 วัน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/
วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร



สวัสดิการ



งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

3,000

-

-

-

สวัสดิการ

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



6. ประเมินผล

โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ 
วิทยาลัย

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
3,000
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ โครงการรดน้าดาหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจาปี 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวนงรัก บุญเสริฐ
ตาแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร
โทรศัพท์
045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-9699698
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :
ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นราชประเพณีของไทยแต่
โบราณ มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันงดงามมาช้านาน และสิ่งที่นิยมกระทา
กันมาก็คือ การรดน้าดาหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งถือว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่
สถาบั น ครอบครั ว และสั ง คมให้ ค วามเคารพนั บ ถื อ เป็ น บุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ์ เป็ น ผู้ ถ่ า ยทอดความรู้
ความสามารถ วัฒนธรรม ประเพณี
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของประเพณีดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม
อั น ดี ง ามแก่ เ ยาวชนไทยให้ ค งอยู่ สื บ ต่ อ ไป และให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง และให้ บุ ค ลากร
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และเพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมไทย
เสริ ม สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ และความสามั ค คี ภ ายในองค์ ก ร ตามนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและเพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมไทย
3.2 เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจและความสามัคคีภายในองค์กร
3.3 เพื่อเพิ่มขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :

บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 109 คน
ได้ร่วมกิจกรรมและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม

6. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 109 คน
7 พื้นที่ดาเนินการ : ณ อาคารลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ร้อยละ 90 ของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม
ไทย เกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 109
-ร้อยละ 90 ของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เกิดขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
ระหว่างเดือน เมษายน 1 วัน
งบประมาณ 3,000

หน่วยนับ
คน
วัน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/
วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร



บุคลากร



งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

3,000

-

-

-

บุคลากร

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
3,000
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ / กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับแผนกและสาขาวิชา ประจาปี
การศึกษา 2561
ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล
นางสาวเพชรชรัตน์ โพธิ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้างานงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โทรศัพท์ 045-249-050
โทรสาร 045-249-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-2853728
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6มาตรา 48 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการ ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทารายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชนประจาปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
กาหนด เพื่อรองรับการประเมินและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่
จากสานักงานรับรองมาตรฐานแลประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนักถึงความสาคัญใน
การประกันฯ มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงดาเนินจึงดาเนิน
โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับแผนกและสาขาวิชา ประจาปีการศึกษา 25 60
ขึ้นเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่ สามารถวิเคราะห์ตัว ชี้วัดในแต่
ละมาตรฐานและจัดทารายงานการประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
3.2 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3.3 เพื่อให้การบริหารและจัดการภายในวิทยาลัย ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบจุดเด่นและจุดที่
ควรพัฒนาของมาตรฐาน ประกอบการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี 2561
3.4 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดยต้นสังกัด ประจาปีการศึกษา 2561
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 109 คน
4.2 คณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม จานวน 63 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่
5.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ
5.3 การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 109 คน
6.2 คณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม จานวน 63 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่
8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ
8.3 การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
คน

172
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐาน
ฉบับใหม่ ทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
12 เดือน
ไม่ใช้งบประมาณ
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร



บุคลากร



งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

3,000

-

-

-

บุคลากร

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-




คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
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โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

วท.ดด.


งานวิจัย
วท.ดด.

วท.เดชอุดม

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
3,000
11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทาและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล
นางสาวเพชรชรัตน์ โพธิ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้างานงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โทรศัพท์ 045-249-050
โทรสาร 045-249-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-2853728
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6มาตรา 48 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการ ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทารายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชนประจาปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพภายนอกให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
กาหนด เพื่อรองรับการประเมินและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่
จากสานักงานรับรองมาตรฐานแลประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนักถึงความสาคัญใน
การประกันฯ มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงดาเนินจึงดาเนินโครงการ
จัดทาและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน และเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเผยแพร่ SAR ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
3.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน
3.3 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 109 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2561 ได้เผยแพร่ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมรับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 109
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2561 ได้เผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2560ได้เผยแพร่
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมรับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
เดือน พฤษภาคม 2561 1 วัน
ไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
คน

วัน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร



บุคลากร



งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

บุคลากร

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ โครงการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล
นางสาวเพชรชรัตน์ โพธิ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้างานงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โทรศัพท์ 045-249-050
โทรสาร 045-249-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-2853728
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลั กสูตร : ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6มาตรา 48 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการ ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทารายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชนประจาปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
กาหนด เพื่อรองรับการประเมินและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่
จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนักถึงความสาคัญใน
การประกันฯ มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิ ทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงดาเนินจึงดาเนินโครงการ
รับการประเมินคุณภาพภายนอกสี่รอบประจาปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เรียน และเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
3.2 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดได้ มีแนวทางและวิธีการเก็บรวบรวม
เอกสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 109 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่
5.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ
5.3 การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 109 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่
8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ
8.3 การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
คน
คน

เชิงปริมาณ

172

เชิงคุณภาพ

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐาน
ฉบับใหม่ทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ
เดือน พฤษภาคม 2561
1 เดือน

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร



บุคลากร



งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

บุคลากร

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรปวีณ์ ก้านเพชร
ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0839651794
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีนโยบายการติดตาม สารวจผู้สาเร็จ
การศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานและสร้างสัมพันธไมตรีกับครอบครัว นักศึกษา เพื่อทราบข้อมูลว่านักเรียน นักศึกษาคน
ใด ศึกษาต่อหรือทางานในสถานประกอบการ ประกอบ ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งตรงกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1
ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน และตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้สาเร็จการศึกษา
3.2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละรุ่น
3.3 เพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือและนามาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.4 เพื่อนาข้อมูลมากาหนดรูปแบบด้านความต้องการแรงงานในสถานประกอบการนามาปรับการเรียนการ
สอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาที่จะจบปีการศึกษา 2560 1,500 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ได้ทราบผลการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอัน
พึง ประสงค์ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาเสริ ม สร้ างความสั ม พั น ธ์ อั นดี ร ะหว่ า ง
สถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละรุ่นศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้สาเร็จการศึกษาหาวิธีให้ความช่วยเหลือและ
นามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และนาข้อมูลมากาหนด
รูป แบบด้านความต้องการแรงงานในสถานประกอบการนามาปรับการเรียนการสอนให้ ตรงกับ ตลาดแรงงาน
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมที่จะจบปีการศึกษา 2560 จานวน 1,500 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้ทราบผลการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ สาเร็จการศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึ กษากับ
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นักศึกษาในแต่ละรุ่นศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้สาเร็จการศึกษา หาวิธีให้ความช่วยเหลือและนามาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และนาข้อมูลมากาหนดรูปแบบด้าน
ความต้องการแรงงานในสถานประกอบการนามาปรับการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานประกอบการ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ

1,500
คน
เพื่อสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้สาเร็จการศึกษา เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา กับนักศึกษาในแต่ละ
รุ่นศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้สาเร็จการศึกษา
หาวิธีให้ความช่วยเหลือและนามาเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
และนาข้อมูลมากาหนดรูปแบบด้านความต้องการแรงงาน
ในสถานประกอบการนามาปรับการเรียนการสอนให้ตรงกับ
ตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการ
เดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนมกราคม 2561
90 วัน
-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร



บุคลากร



งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

บุคลากร

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-
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ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ



6. ประเมินผล

โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ 
วิทยาลัย

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

-

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ชื่อโครงการ โครงการเปิดบ้านแนะแนว DTEC Open House 2017
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรปวีณ์ ก้านเพชร
ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0839651794
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : ตามภารกิจและนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล
พ.ศ. 2555 – 2569 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียน การขยายโอกาสในการ
เรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม การ
ประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
3.2 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีวศึกษา รองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร การรบริ
การ
3.3 เพื่อเตรียมกาลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการเปิด
เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 500 คน
4.2 นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 500 คน
4.3 ครู บุคลากรและประชาชนโดยทั่วไป จานวน 100 คน
4.4 ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 900 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจาปีการศึกษา2560เพิ่มขึ้นในสายอาชีวศึกษา
เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร การบริการ และเตรียมกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับการเปิดเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 500 คน
6.2 นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 500 คน
6.3 ครู บุคลากรและประชาชนโดยทั่วไป จานวน 100 คน
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6.4 ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 900 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นในสายอาชีวศึกษา เพื่อ
เป็นการรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร การรบริการ และเตรียมกาลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการเปิดเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1 นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
2. นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
3. ครู บุคลากรและประชาชนโดยทั่วไป
4. ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม
1 สนองนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 ใน
การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีวศึกษา รองรับการ
ขยายตัวภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การรบริการ และ
เตรียมกาลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการเปิดเศรษฐกิจ
ประชาคมอาเซียน
เดือนมกราคม 2561
เงินงบประมาณ

หน่วยนับ
500 คน
500 คน
100 คน
900 คน

30 วัน
80,000 บาท
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร



บุคลากร



งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

80,000

-

-

-

บุคลากร

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

80,000

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ชื่อโครงการ โครงการศิษย์เก่าแนะแนวน้องทางานและศึกษาต่อ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรปวีณ์ ก้านเพชร
ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0839651794
ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : การให้คาปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลหนึ่งที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้ว
เป็นอย่างดีบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วนี้ จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือ
บุคคลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถนาตัวของเขาเองไปสู่ความงอกงามและความเจริญสูงสุดอัน
เป็นจุดหมายในสังคม
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1 เพื่อให้นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ผลผลิตโครงการ (Output) :
1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 จานวน 250 คน
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 จานวน 150 คน
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการ
ประกอบอาชีพ และนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
กลุ่มเป้าหมาย :
1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 จานวน 250 คน
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 จานวน 150 คน
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ และ
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ
และนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อ
ภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ และนักศึกษาที่
จะสาเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เดือนพฤษภาคม 2561
-

หน่วยนับ
250 คน
150 คน

30 วัน
-
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร



บุคลากร



งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

บุคลากร

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
.............................
วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม
ชื่อโครงการ โครงการวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 (Merry Christmas and
Happy New Years 2018)
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพชรชรัตน์ โพธิ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-2853728
ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีความกล้า
แสดงออกในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1 เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาติ
2. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนดีรับประสบการณ์จริง
3. เพื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศ
4. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ
ผลผลิตโครงการ (Output) :
1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1,2 จานวน 986 คน
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1,2 จานวน 175 คน
3. คณะครูและเจ้าหน้าที่ จานวน 50 คน
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น มีความใกล้ชิดกับครูสอนภาษาต่างประเทศและมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย : 1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1,2 จานวน 986 คน
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1,2 จานวน 175 คน
พื้นที่ดาเนินการ : หอประชุมลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : คณะครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความกล้าแสดงออกในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและมีความรู้สึกใกล้ชิดกับครูสอนภาษาอังกฤษต่างประเทศยิ่งขึ้น อันเป็นจุดที่ทาให้
นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีและให้ความสาคัญความสนใจต่อภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
3. คณะครูและเจ้าหน้าที่
นักเรียน นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น มีความใกล้ชิดกับ
ครูสอนภาษาต่างประเทศและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
เดือน ธันวาคม 2560
งบประมาณ

หน่วยนับ
986 คน
175 คน
50 คน

1 วัน
10,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดำเนินกำรในไตร
มำส ()

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บำท)
เป้ำหมำย

พื้นที่ดำเนินกำร



บุคลากร



งบ
ดำเนินกำร

งบ
ลงทุน

งบ
รำยจ่ำย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

10,000

-

-

-

บุคลากร

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

10,000

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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รำยละเอียดครุภัณฑ์
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รายระเอียดครุภัณฑ์ ทีจ่ ดั ซือ้ ด้วยเงินบารุงการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แผนงานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
โครงการ จัดการอาชีวศึกษา
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
จานวนเงิน
ครุภัณฑ์สานักงานและครุภัณฑ์การศึกษา
3,155,100
ลาดับที่
รายการ
จานวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคารวม
1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1.1 เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมอิงค์แท้งค์
11
เครื่อง
7,500
82,500
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด PC
2
เครื่อง
20,000
40,000
1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด All in one
1
เครื่อง
20,000
20,000
1.4 เครื่องปริ้นเตอร์ขาว -ดา
1
เครื่อง
5,000
5,000
1.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด All in one
1
เครื่อง
40,000
40,000
1.6 เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย
2
เครื่อง
15,000
30,000
1.7 เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมอิงค์แท้งค์
1
เครื่อง
7,500
7,500
1.8 รถตู้
1
คัน
1,300,000
1,300,000
รวมยอดครุภัณฑ์ฝา่ ยบริหารทรัพยากร
1,525,000
2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด PC
1
เครื่อง
20,000
20,000
2.2 เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมอิงค์แท้งค์
1
เครื่อง
7,500
7,500
2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด PC
1
เครื่อง
20,000
20,000
2.4 เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมอิงค์แท้งค์
1
เครื่อง
7,500
7,500
2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด PC
1
เครื่อง
20,000
20,000
2.6 เครื่องสารองไฟ
1
เครื่อง
31,000
31,000
2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด PC
1
เครื่อง
20,000
20,000
2.8 เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมอิงค์แท้งค์
1
เครื่อง
7,500
7,500
2.9 ตูก้ ระจกบานเลื่อน 5 ฟุต
1
หลัง
5,000
5,000
2.10 เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมอิงค์แท้งค์
1
เครื่อง
7,500
7,500
รวมยอดครุภัณฑ์ฝา่ ยแผนงานและความร่วมมือ
146,000
3 ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3.1 เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมอิง้ ค์แท้งค์
1
เครื่อง
7,500
7,500
3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด PC
1
เครื่อง
20,000
20,000
3.3 เครื่องโปรเจ็คเตอร์ขนาด
1
เครื่อง
25,000
25,000
3.4 เครื่องขยายเสียง
1
เครื่อง
12,000
12,000
3.5 ไมโครโฟน(ไมค์ลอย)
1
ตัว
2,000
2,000
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บาท
หมายเหตุ
งานพัสดุ(ทุกสาขาวิชา)

งานบริหารงาน
งานการเงิน
งานการเงิน
งานทะเบียน
งานอาคารฯ
งานบุคลากร
งานพัสดุ

งานวางแผนฯ
งานวางแผนฯ
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ
งานศูนย์ขอ้ มูล
งานศูนย์ขอ้ มูล
งานการค้าฯ
งานความร่วมมือ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยฯ

งานโครงการพิเศษ
งานโครงการพิเศษ
งานโครงการพิเศษ
งานโครงการพิเศษ
งานโครงการพิเศษ
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4

รายการ
จานวน หน่วย ราคาต่อหน่วย
3.6 ตูล้ าโพงแบบแขวน
1
คู่
6,000
3.7 เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมอิง้ ค์แท้งค์
1
เครื่อง
7,500
3.8 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด PC
1
เครื่อง
20,000
รวมยอดครุภัณฑ์ฝา่ ยพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
4.1 คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(โน๊ตบุค๊ )
1
เครื่อง
27,000
4.2 เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์
1
เครื่อง
5,000
4.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one
1
เครื่อง
20,000
4.4 เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมอิง้ ค์แท้งค์
1
เครื่อง
7,500
4.5 ชั้นวางหนังสือสูง 2 ช่วง ปิดไม้ดา้ นข้างและด้านบน
2
หลัง
14,000
4.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one
1
เครื่อง
20,000
4.7 เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมอิง้ ค์แท้งค์
1
เครื่อง
7,500
4.8 เครื่องโปรเจ็คเตอร์
1
เครื่อง
25,000
4.9 ชุดหัวแบ่งและอุปกรณ์การกัดเฟือง
1
ชุด
40,000
4.10 ชุดนิวเมติกส์ไฟฟ้า
2
ชุด
25,000
4.11 เก้าอีเ้ ล็คเชอร์
20
ตัว
1,200
4.12 เก้าอีห้ ัวกลม
20
ตัว
750
4.13 กล้องระดับ
2
ตัว
25,000
4.14 เครื่องเชื่อมทิก
1
เครื่อง
30,000
4.15 ทีวี 49 นิ้ว
2
เครื่อง
20,000
4.16 เครื่องโปรเจ็คเตอร์
1
เครื่อง
25,000
4.17 เครื่องโปรเจ็คเตอร์
1
เครื่อง
25,000
4.18 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one
1
เครื่อง
20,000
4.19 โต๊ะเขียนแบบ
20
ตัว
2,500
4.20 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one
1
เครื่อง
20,000
4.21 เครื่องมือวัดละเอียด
1
ชุด
100,000
4.22 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ 1
ชุด
25,000
4.23 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู
2
เครื่อง
55,000
4.24 ตูก้ ระจกบานเลื่อน 5 ฟุต
1
หลัง
5,000
4.25 Smart TV 55 นิ้ว
1
เครื่อง
30,000
4.26 ชุดลาโพงเครื่อเสียง
1
ชุด
24,000
4.27 พัดลมโคจร
4
ตัว
10,000
4.28 ชุดผ้าม่าน(ริมหน้าต่าง+แถวประตูทางเข้า) 1
ชุด
30,000
4.29 โต๊ะสานักงาน
1
ตัว
5,000
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ราคารวม
หมายเหตุ
6,000 งานโครงการพิเศษ
7,500 งานแนะแนว
20,000 งานแนะแนว
100,000
27,000
5,000
20,000
7,500
28,000
20,000
7,500
25,000
40,000
50,000
24,000
15,000
50,000
30,000
40,000
25,000
25,000
20,000
50,000
20,000
100,000
25,000
110,000
5,000
30,000
24,000
40,000
30,000
5,000

งานสื่อฯ
งานวัดผลฯ
งานทวิภาคี
งานทวิภาคี
งานวิทยบริการฯ
งานพัฒนาหลักสูตร
งานพัฒนาหลักสูตร
สาขาการตลาด
สาขาเครื่องมือกล
สาขาไฟฟ้ากาลัง
สาขาอิเล็กฯ
สาขาอิเล็กฯ
สาขาก่อสร้าง
สาขาช่างเชื่อม
สาขาการบัญชี
สาขาคอมฯ
แผนกสามัญฯ
แผนกสามัญฯ
แผนกเทคนิคพืน้ ฐาน
สาขาเครื่องกล
สาขาเครื่องกล
เฉพาะทางสามัญ
เฉพาะทางสามัญ
เฉพาะทางสามัญ
เฉพาะทางสามัญ
เฉพาะทางสามัญ
เฉพาะทางสามัญ
เฉพาะทางสามัญ
เฉพาะทางสามัญ
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รายการ
4.30 เก้าอีส้ านักงาน
4.31 กล้องวงจรปิด
4.32 กริ่งสัญญาณเตือน
4.33 เก้าอีแ้ ล็คเชอร์
4.34 ถังดับเพลิง
4.35 คอมพิวเตอร์ชนิด All in one
4.36 โต๊ะคอมพิวเตอร์
4.37 เก้าอีส้ านักงาน
4.38 คอมพิวเตอร์ชนิด All in one
4.39 โต๊ะพร้อมเก้าอี้

จานวน
1
1
1
40
1
1
1
1
20
10

หน่วย ราคาต่อหน่วย
ตัว
2,000
ชุด
8,640
เครื่อง
1,500
ตัว
1,440
ถัง
1,500
เครื่อง
20,000
ตัว
5,000
ตัว
1,000
เครื่อง
19,000
ชุด
3,886

ราคารวม
2,000
8,640
1,500
57,600
1,500
20,000
5,000
1,000
380,000
38,860

ยอดครุภัณฑ์ฝา่ ยวิชาการ
รวมทัง้ สิน้ (สามล้านหนึง่ แสนบาทถ้วน)

1,384,100
3,155,100
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หมายเหตุ
เฉพาะทางสามัญ
เฉพาะทางสามัญ
เฉพาะทางสามัญ
เฉพาะทางสามัญ
เฉพาะทางสามัญ
เฉพาะทางสามัญ
เฉพาะทางสามัญ
เฉพาะทางสามัญ
เฉพาะทางบัญชี
เฉพาะทางบัญชี
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รายละเอียดเงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ ประจาปีงบประมาณ 2561
1. ค่าอุปกรณ์การเรียน วงเงิน 230 บาท/คน/ภาคเรียน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
รายการ

จานวน นร.

จานวนเงิ น

รวม

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561

จานวนเงิ น

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ยอดเงินทีไ่ ด้รับ 723,120 บาท
1. ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท
1.1 สาขาวิชาชีพช่างยนต์

502

60,030

55,430

115,460 นายปิยะวุฒิ ป้อมเพชร

1.2 สาขาวิชาชีพเครื่องมือกลและซ่อมบารุง

329

40,250

35,420

75,670 นายวีรศักดิ์ เรียงเงิ น

1.3 สาขาวิชาชีพเชื่อมโลหะ

195

20,700

24,150

44,850 นายโกวิทย์ เคาเลิศ

1.4 สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง

459

50,370

55,200

1.5 สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

203

22,770

23,920

46,690 นายหลวง ประสานพันธ์

1.6 สาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง/โยธา

199

21,160

24,610

45,770 นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล

1.7 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

-

1.8 สาขาวิชาชีพการบัญชี

400

42,550

49,450

92,000 นายวิเศรษฐ ศรีแสง

1.9 สาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

330

34,270

41,630

75,900 นางสาวสายฝน สาระผล

1.10 สาขาวิชาชีพการขาย/การตลาด

155

15,870

19,780

35,650 นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

2,772

307,970

329,590

รวม

105,570 นายพิบลู ชวนชม

-

637,560
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นายธนาธิป สอนอาจ

178

รายละเอียดเงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ ประจาปีงบประมาณ 2561
2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน วงเงิน 900 บาท/คน/ปี
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
รายการ

จานวน นร.

จานวนเงิ น

รวม

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561

จานวนเงิ น

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ยอดเงินทีไ่ ด้รับ 1,497,600 บาท
2. ค่าเครืองแบบนักเรียน 900 บาท
2.1 สาขาวิชาชีพช่างยนต์

241

216,900

216,900 นายปิยะวุฒิ ป้อมเพชร

2.2 สาขาวิชาชีพเครื่องมือกลและซ่อมบารุง

154

138,600

138,600 นายวีรศักดิ์ เรียงเงิ น

2.3 สาขาวิชาชีพเชื่อมโลหะ

105

94,500

94,500 นายโกวิทย์ เคาเลิศ

2.4 สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง

240

216,000

2.5 สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

104

93,600

93,600 นายหลวง ประสานพันธ์

2.6 สาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง/โยธา

107

96,300

96,300 นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล

-

นายธนาธิป สอนอาจ

2.7 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

216,000 นายพิบลู ชวนชม

2.8 สาขาวิชาชีพการบัญชี

215

193,500

193,500 นายวิเศรษฐ ศรีแสง

2.9 สาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

181

162,900

162,900 นางสาวสายฝน สาระผล

2.10 สาขาวิชาชีพการขาย/การตลาด

86

77,400

77,400 นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

รวม

1,433

-

1,289,700

1,289,700
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รายละเอียดเงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ ประจาปีงบประมาณ 2561
3. ค่าหนังสือเรียน วงเงิน 1,000 บาท/คน/ภาคเรียน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
รายการ

จานวน นร.

จานวนเงิ น

รวม

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561

จานวนเงิ น

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ยอดเงินทีไ่ ด้รับ 3,144,000 บาท
3. ค่าหนังสือเรียน 1,000 บาท
3.1 สาขาวิชาชีพช่างยนต์

502

261,000

241,000

502,000 นายปิยะวุฒิ ป้อมเพชร

3.2 สาขาวิชาชีพเครื่องมือกลและซ่อมบารุง

329

175,000

154,000

329,000 นายวีรศักดิ์ เรียงเงิ น

3.3 สาขาวิชาชีพเชื่อมโลหะ

195

90,000

105,000

195,000 นายโกวิทย์ เคาเลิศ

3.4 สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง

459

219,000

240,000

459,000 นายพิบลู ชวนชม

3.5 สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

203

99,000

104,000

203,000 นายหลวง ประสานพันธ์

3.6 สาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง/โยธา

199

92,000

107,000

199,000 นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล

3.7 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

3.8 สาขาวิชาชีพการบัญชี

400

185,000

215,000

400,000 นายวิเศรษฐ ศรีแสง

3.9 สาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

330

149,000

181,000

330,000 นางสาวสายฝน สาระผล

3.10 สาขาวิชาชีพการขาย/การตลาด

155

69,000

86,000

155,000 นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

2,772

1,339,000

1,433,000

รวม

-

-

-

2,772,000
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รายละเอียดเงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ ประจาปีงบประมาณ 2561
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน วงเงิน 475 บาท/คน/ภาคเรียน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
รายการ

จานวน นร.

จานวนเงิ น

รวม

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561

ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิ น

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ยอดเงินทีไ่ ด้รับ 1,316,700 บาท
4.1 กิจกรรมวิชาการ (กิจกรรมภายใต้องค์การวิชาชีพ)100 บาท
4.1.1 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์(50%)

502

13,050

12,050

25,100 นายปิยะวุฒิ ป้อมเพชร

4.1.2 ชมรมวิชาชีพเครื่องมือกลและซ่อมบารุง

329

8,750

7,700

16,450 นายวีรศักดิ์ เรียงเงิ น

4.1.3 ชมรมวิชาชีพเชื่อมโลหะ

195

4,500

5,250

9,750 นายโกวิทย์ เคาเลิศ

4.1.4 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง

459

10,950

12,000

4.1.5 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

203

4,950

5,200

4.1.6 ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง/โยธา

199

4,600

5,350

-

-

4.1.7 ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

0

22,950 นายพิบลู ชวนชม
10,150 นายหลวง ประสานพันธ์
9,950 นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล
-

นายธนาธิป สอนอาจ

4.1.8 ชมรมวิชาชีพการบัญชี

400

9,250

10,750

4.1.9 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

330

7,450

9,050

16,500 นางสาวสายฝน สาระผล

4.1.10 ชมรมวิชาชีพการขาย/การตลาด

155

3,450

4,300

7,750 นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

4.1.11 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ (20%)

26,780

28,660

55,440 นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม

4.1.12 กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย(์ 30%)

40,170

42,990

83,160 นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม

133,900

143,300

รวม

2,772

20,000 นายวิเศรษฐ ศรีแสง

277,200

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
4.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยะธรรม (100 บาท)จานวนนักเรียน นักศึกษา 2,772 คน
4.2.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

66,950

71,650

138,600 นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม

4.2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี (ชมรมลูกเสือวิสามัญ)

66,950

71,650

138,600 นายสมศักดิ์ ปริตงั

133,900

143,300

รวม

277,200
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รายการ

จานวน นร.

จานวนเงิ น

จานวนเงิ น

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561

รวม

ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิ น

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ยอดเงินทีไ่ ด้รับ 277,200 บาท
4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา (100 บาท)
4.3.1 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์

502

26,100

24,100

50200 นายปิยะวุฒิ ป้อมเพชร

4.3.2 ชมรมวิชาชีพเครื่องมือกลและซ่อมบารุง

329

17,500

15,400

32900 นายวีรศักดิ์ เรียงเงิ น

4.3.3 ชมรมวิชาชีพเชื่อมโลหะ

195

9,000

10,500

19500 นายโกวิทย์ เคาเลิศ

4.3.4 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง

459

21,900

24,000

45900 นายพิบลู ชวนชม

4.3.5 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

203

9,900

10,400

20300 นายหลวง ประสานพันธ์

4.3.6 ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง/โยธา

199

9,200

10,700

19900 นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล

-

-

4.3.7 ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

0

-

นายธนาธิป สอนอาจ

4.3.8 ชมรมวิชาชีพการบัญชี

400

18,500

21,500

4.3.9 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

330

14,900

18,100

33,000 นางสาวสายฝน สาระผล

4.3.10 ชมรมวิชาชีพการขาย/การตลาด

155

6,900

8,600

15,500 นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

2,772

133,900

143,300

รวม

40000 นายวิเศรษฐ ศรีแสง

277,200

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ +รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ยอดเงินทีไ่ ด้รับ 485,100 บาท
4.4 Internet,Computer (175 บาท) จานวนนักเรียน นักศึกษา 2,772 คน
4.4.1 Internet(1,339/1,433 คน)

117,162.50

125,387.50

242,550 นางสาววันนิษา แสนทวีสขุ

4.4.2 Computer(1,339/1,433 คน)

117,162.50

125,387.50

242,550 นางสาววันนิษา แสนทวีสขุ

รวม

234,325

250,775

485,100

รวมทัง้ 4 กิจกรรม เป็นจานวนเงิน

636,025

680,675

1,316,700
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ปฏิทินปฏิบัติงำน
ประจำปีงบประมำณ 2561
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สานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดาเนินงาน
ลาดับที่
รายการโครงการ
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
พ.ศ 2560
พ.ศ. 2561
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 โครงการตามแนวพระราชดาริ รร.ตารวจตระเวนชายแดน(ตชด.)
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
2 ครงการ อบต.สัญจร อ.ยิ้ม เทศบาลเคลื่อนที่
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3 โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพ 9+1 และ 12+1
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
4 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น*
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
5 โครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี*
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
6 โครงการ ผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้ *
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
7 โครงการส่งเสริมผลิตและพัฒนาครูในสถานประกอบการ*
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี*
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
9 โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
10 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
11 โครงการนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ*
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
12 โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาหลังกลับจากฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาทีจ่ ัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิ
13
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ภาคีสู่ความเป็นเลิศ*
14 โครงการจัดทาแผนการฝึกอาชีพของสาขาวิชาทีจ่ ัดการเรียนการสอน*
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
15 โครงการพัฒนาคนดีและมีความสุข ประจาปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
16 โครงการพัฒนาคนเก่งและมีความสุข ประจาปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
17 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่คา่ ยพักแรม ประจาปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
18 กิจกรรมชุมนุมลูกเสือวิสามัญระดับสถานศึกษา ภาค ชาติ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
19 การประเมินกิจกรรมลูกเสือ ระดับ อศจ., ฉ 4 ,ภาค,ชาติ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
20 โครการกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
21 โครงการอบรมปฐมนิเทศค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
22 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.2,3และ ปวส.2
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
23 โครงการเลือกตัง้ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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ลาดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

34
35
36
37
38
39

สานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดาเนินงาน
รายการโครงการ
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
พ.ศ 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการอบรมเขียนแผนเชิงปฏิบัตกิ ารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โครงการไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โครงการแห่เทียนพรรษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โครงการแข่งขันกีฬา ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โครงการแข่งขันกีฬา ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โครงการแข่งขันกีฬา ระดับ ชาติ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐานและการประกวดกิจกรรม องค์การ ระดับ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
สถานศึกษา
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐานและการประกวดกิจกรรม องค์การ ระดับ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐานและการประกวดกิจกรรม องค์การ ระดับ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
สถานศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพืน้ ฐานและการประกวดกิจกรรม องค์การ ระดับ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
สถานศึกษาระดับระดับ ชาติ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โครงการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ อศจ.
โครงการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โครงการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โครงการพิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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สานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดาเนินงาน
ลาดับที่
รายการโครงการ
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
พ.ศ 2560
พ.ศ. 2561
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
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
41 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เอส-โซ่
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
42 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก(สถานศึกษาเครือข่าย)
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
43 โครงการจัดกิจกรรมกีฬา(อุปกรณ์กฬี า)
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
44 โครงการส่งเสริมดนตรี สันทนาการ และการแสดง
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
45 โครงการจัดทาเอกสารวิชาการ(คูม่ อื นักเรีน นักศึกษา) ประจาปี 2560
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โครงการกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา
46
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
2560
47 โครงการซ่อมและทาปกหนังสือ วารสาร
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
48 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด/ส่งเสริมการอ่าน/วันภาษาไทย/วันสุนทรภู่
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
49 โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
50 โครงการจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
51 โครงการทดสอบVQ,ทดสอบมาตรฐานและฝีมอื แรงงานวิชาชีพทุกสาขาวิชา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
52 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริต
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
53 โครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
54 โครงการ BIG CLEANING DAY (กิจกรรม 5ส.)
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
55 โครงการจัดทาวารสาร สาร DTEC ประจาปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
56 โครงการนวสัมพันธ์/รับการนิเทศ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
57 โครงการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
58 โครงการพัฒนา/ซ่อมแซมบารุง /ปรับปรุงอาคารสถานศึกษา ถนน โทรศัพท์
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
59 โครงการพัฒนาสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
60 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ดว้ ยตนเองและระบบฐานข้อมูล
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
61 โครงการการพัฒนาวงดนตรีไทย/พืน้ บ้าน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
62 โครงกาเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม
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ลาดับที่
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

สานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดาเนินงาน
รายการโครงการ
พ.ศ 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่
โครงการภาษาอังกฤษสู่สากล
โครงการจ้างอาสาสมัคร Projectrust
โครงการจ้างอาสาสมัคร เกาหลี
โครงการจ้างอาสาสมัคร ครูภาษาจีน
โครงการจัดทาแผ่นพับ ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
โครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารของนักเรียน นักศึกษา
โครงการค่ายอาสาพีเ่ พือ่ น้อง
โครงการจัดทาและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจาปีการศึกษา 2560
โครงการจัดนิทรรศการงานกาชาดอาเภอเดชอุดม
โครงการอบรมจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ 2561
โครงการ Dtec Open House 2018
โครงการประชุมผู้ปกครอง
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นอัตลักษณ์
โครงการทานุบารุงศาสนาศิลปและวัฒนธรรม/ประเพณี
โครงการจัดทาตารางเรียน ตารางสอนฯ ประจาภาคเรียนที่ 2/2560และ1/2561
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
โครงการแหล่งเรียนรู้บริการวิชาชีพเพือ่ ชุมชนและผู้เรียน
โครงการส่งเสริมให้มรี ายได้ระหว่างเรียน*
โครงการอาชีวอาสาเทศการปีใหม่ และเทศการสงกรานต์ ปี 2561*
โครการจัดหาทุนการศึกษาผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาฯ
โครงการจัดทาสื่อ วิดที ัศน์เสนอวิทยาลัย
โครการเชิญสถานประกอบการประชุมเพือ่ ทาความเข้าใจและชี้แจงข้อตกลงระหว่าง
องค์กรลงนามความร่วมมือ ประจาปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม

ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

187

ลาดับที่
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

สานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดาเนินงาน
รายการโครงการ
พ.ศ 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึก
ปฏิบัตงิ านต่างประเทศ
โครงการเตรียมความพร้อมรับประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับ อศจ. ภาค และชาติ
โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปี 2560
โครงการ English Camp 2017
โครงการภาษาสู่สากล
โครงการความร่วมมือและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวะ
โครงการอาชีวะเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน/108 อาชีพ
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(ศูนย์บ่มเพาะ)*
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix it center)*
โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมทางบก*
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานมรรถนะภาคฤดูร้อน*
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพือ่ เป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา
เพือ่ สร้างทุนปัญญาชาติ*
โครงการปรับปรุงห้องน้าภายในสถานศึกษา
โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
โครงการปรับปรุงประตูมว้ นหน้าสาขาวิชาช่างยนต์
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารเครื่องกล CNC
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
โครงการจัดทาป้ายสาขาวิชาการตลาด
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์สาขาวิชาช่างเชื่อมฯ
โครงการปรับปรุงประตูมว้ นหน้าแผนกเทคนิคพืน้ ฐาน
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ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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ลาดับที่
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

สานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดาเนินงาน
รายการโครงการ
พ.ศ 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการจัดระเบียบวินัยการจราจร และการ จอดรถจักรยานภายในสถานศึกษา/
ป้องกันอัคคีภัย
โครงการป้องกันการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา
โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา
โครงการรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด
โครงการไกล่เกีย่ ข้อพิพาทใมนสถานศึกษา
โครงการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษา
โครงการปรับแปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาในการทากิจกรรมหน้าเสาธง
โครงการป้องกันการมัว่ สุมในสถานศึกษา
โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาหน่วยงานชุมชนทีม่ ตี อ่ คุณภาพผู้เรียน 3
ด้าน
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ e to e*
โครการจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
โครงการจัดการเรียนการสอนทุนระดับปริญญาตรี สายปฏิบัตกิ าร*
โครงการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา

121

โครงการพัฒนา ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมทิ ัศน์ของสถานศึกษา(ปรับปรุงอาคารสถานที่)
122 โครงการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมทิ ัศน์ของสถานศึกษา
โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
123
คอมพิวเตอร์
124 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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สานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดาเนินงาน
รายการโครงการ
พ.ศ 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
จากหน่วยงานภายในและภายนอก
โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ครูและบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานอืน่
โครงการจัดอบรมเพิม่ ศักยภาพในการปฏิบัตงิ านของครูและบุคลากรทางการศึกษา
(การเงิน บริหารงานทัว่ ไป บุคลากร)/ผลิตและพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์
และบุคลากร*
โครงการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประกาศเกียรติคณ
ุ ด้านวิชาการ
วิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
โครงการจัดหาภูมปิ ัญญาท้องถิ่น/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิทงั้ ในและต่างประเทศ
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา*
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพือ่ คืนครูให้นักเรียน*
โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา*
โครงการอาชีวพัฒนา*
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา*
โครงการคุณธรรม จริยธรรม*
โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี*
จัดตัง้ ศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศการวันหยุด*
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารแนวทางการจัดทารายงานการประเมินตนเอง รายบุคคล
และระดับสาขาวิชา/เผยแพร่
โครงการประกันอุบัตเิ หตุนักเรียน นักศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 , 1/2561
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 , 1/2561
โครงการบริจาคโลหิต ประจาปีภาคเรียนที่ 2/2560 , 1/2561
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ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน ตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดาเนินงาน
ลาดับที่
รายการโครงการ
พ.ศ 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
143 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
144 โครงการวันปิยมหาราช
145 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา(โล่ เกียรติบัตรฺ)
โครงการจัดหาทุนการศกึษาทาคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู
146
ประจาปี 2561
147 โครงการจัดหาทุนการศึกษาศิษย์เก่า DTEC เพือ่ น้อง
148 โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
149
(คุณธรรม จริยธรรม)
150 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ
151 โครงการศิษย์เก่าแนะนาน้องทางานและศึกษาต่อ
152 โครงการจัดสอบ V-NET
153 โครงการพิจารณาเพือ่ เสนออนุมตั ผิ ลการเรียน(2/60,1/61)
154 โครงการทาบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจาปี 2561
155 โครงการระน้าดาหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจาปี 2561
156 โครงการทาบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจาปี 2561
157 โครงการมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
158 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพือ่ สร้างโอกาส การสร้างงานสร้างอาชีพ
159
สร้างรายได้ประชาชน*
โครการผลิตสื่อสารคดีประกอบการเรียน การสอนให้กบั สถานีวิทยุเพือ่ การศึกษาและ
160
พัฒนาอาชีพ(R-Radio Network)*
161 โครงการจัดอบรมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
162 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกันน็อค 100%
163 โครงการจัดซื้อสแตนบอร์ดติดป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับแผนกและสาขาวิชา ประจาปี
164
การศึกษา 2560
165 โครงการเยี่ยมบ้าน-หอพักรียน นักศึกษา
166 โครงการนักเรียน นักศึกษาพบครูทปี่ รึกษา
167 โครงการปลูกจิตสานึกครูทปี่ รึกษาในการช่วยเหลือผู้เรียน
168 โครงการวันคริตส์มาส 2018
169 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน(นิเทศภายใน)ประจาปีการศึกษา 2/60,1/61
170 โครงการจัดการเรียนการสนอภาคฤดูฝน ปีการศึกษา 1/61
171 โครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียรรู้ ทีม่ งุ่ เน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลัก
172
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
173 โครงการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน สู่หน่วยการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2561
65. โครงการประกวดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง(สาขาวิชาการบัญชี/แผนก
174
วิชาสามัญ สัมพันธ์)
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